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In liefdevolle herinnering aan 

Antje Maria Antonia Koop 

weduwe van Bernardus Johannes Mensink 

geboren op 27 juni 1917 
overleden op 23 maart 2005 

Moeder was een lieve, zorgzame vrouw 
waarbij iedereen zich meteen thuisvoelde. 
De zorg voor vader en haar ~inderen was 
haar leven. Anderen stonden op de voor
grond en zij tevreden op de achtergrond. 
Typerend 'l!Oor haar was haar humor en het 
vele lachen. 
Na een herseninfarct in 1986 werd het pra
ten steeds moeilijker en voelde ze zich vaak 
onbegrepen en verdrietig. Dit maakte haar 
erg opstandig. 
Toen ze de zorg voor vader niet meer aan
kon, moest ze noodgedwongen Lonneker 
verlaten. Het dorp waar ze zich altijd geluk
kig voelde met onder andere haar gym- en 
kaartclubje. Ze vond onderdak in het 
Ariënshuis te Glanerbr.ug. 
Nadat ze er samen een korte periode 
gewoond hadden overleed vader onver
wacht. Dit was moeilijk te verwerken voor 
moeder want met het heengaan van vader 
overleed ook een deel van haar leven. 

Weer terug in Enschede in het Ariënshuis 
aan de Dr. Coppesstraat ging haar geestelij
ke gezondheid steeds meer achteruit. Ook 
hier kon ze uiteindelijk niet blijven en werd 
ze, zeer tegen haar zin in, bewoonster van 
het verpleeghuis De Cromhoff. Na een zeer 
verwarrende en onrustige start begon ze zich 
er steeds meer thuis te voelen en stond ze 
meer en meer open voor de verzorging en de 
mensen om haar heen. 
In de laatste periode van haar leven, waarbij 
het praten en het lopen steeds meer moeite 
vroeg, kon ze toch met een blik in haar ogen 
en met een lach ons duidelijk maken wat ze 
wilde. 
Uiteindelijk namen haar lichamelijke klachten 
toe en werd ze bedlegerig. Na een kort ziek
bed, met de beste zorg omringd, is moeder 
rustig en vredig ingeslapen. 

Voor uw blijken van belangstelling en mede
leven, onêervonden bij het overlijden van 
onze moeder, grootmoeder en overgroot
moeder, zeggen wij u dank. 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 

Enschede, maart 2005 


