


Wij herinneren ons dankbaar 

Trees Mensink-B~aamhaar 

echtgenote van Tonnie Mensmk 

Op 28 maart 1948 werd ZiJ geboren te 
Bornerbroek. Gesterkt door het H. Sacrament 
der Zieken overleed ZIJ, na een slopend ge
vecht, op 26 september 1999 te Enschede. 
Zij is slechts 51 jaar oud geworden. Na een 
uitvaartviering in de St. Stephanuskerk in 
Bornerbroek hebben wij haar aan de aarde 
toevertrouwd op het kerkhof, aldaar. 

Geboren op de boerderij in Bornerbroek. Na 
haar huwelijk met Tonn1e vestigden ze zich in 
Enschede. Samen met Marjolijn en Barbara een 
hechte eenheid vormend . Zorgzaam, belang
stellend en nooit opdringend. 
Toen de ziekte werd geconstateerd was er eerst 
de paniek maar nooit de berust1ng. Na de ope
ratie was er de hoop dat het voorbij was. 
Er volgden nog mooie jaren. 
Ze toonde voor iedereen een warme interesse. 
Met groot enthousiasme en belangstelling 
volgde ze de verrichtingen van haar beide mei
den . Hun studie was haar alles. 
Maar de vijand was niet verslagen. Opnieuw 

de gang naar het ziekenhuis. Operatte, bestra
ling en chemotherapie. Het mocht niet baten. 
Ze wist dat ze de strijd ging verliezen, maar 
kon dat tot het laatste toe niet aanvaarden. 
Wat heeft ze gevochten, ze wilde btj ons blij
ven . Het was oneerlijk, onmenseliJk maar niet 
te stoppen 
En toch in haar moeilijkste uren had ze nog 
warme belangstelling voor haar omgeving. In 
de nacht van zaterdag op zondag kwam er een 
einde aan haar lijden. Ons achterlatend in de 
zekerheid dat ze uiteindelijk terecht gekomen 
is op de plaats dte ze verdient. 
Trees, je was een onvergetelijke vrouw en moe
der en een prachtige vriendin voor allen. 

Voor al Uw blijken van belangstellling en 
medeleven, ondervonden tijdens de lange 
ziekte en het overlijden van mijn vrouw en onze 
moeder, zeggen wij U dank. 

Tonnie Mensink 
Marjolijn 
Barbara 


