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"Een gewone man, 

een bijzondere man, 
gewoon een bijzondere man". 

Ter herinnering aan 

Jan Mensink 

• 18 mei 1949 t 30 april 2008 

Jan groeide op in een gezin van vijf meisjes. 
Dolgelukkig en blij waren zijn ouders toen een 
jongen het levenslicht aanschouwde. Het leven 
op de boerderij, midden in de natuur en omgeven 
door de techniek heeft hem voor het verdere 
leven gevormd. Na de lagere school doorliep 
hij de opleiding aan de Lagere en Middelbare 
Landbouwschool. Jan trad in de voetsporen van 
zijn vader en werkte zich in, op de boerderij. Dit 
was de tijd dat handkrächt en paardenkracht plaats 
maakten voor de mechanisatie. Voor Jan juist op 
tijd , want techniek was zijn lust en zijn leven. 
Al vroeg ontwikkelde hij de liefde en de zorg voor 
de dieren op zijn boerderij. Vooral de koeien die 
hij allemaal bij naam kende waren voor hem een 
trots bezit. Tijdens een van zijn vele vakanties met 

zijn vrienden in Oostenrijk, sloeg het noodlot toe. 
Negen van zijn dierbare koeien lieten, tengevolge 
van een blikseminslag , het leven. Dit voorval heeft 
een grote invloed gehad op zijn verdere leven. 
Ook vond hij het alleen zijn een strijd . Troost hierin 
vond hij bij zijn dierbare familie en buren. Op 
verjaardagen was hij een geziene gast. 
Met neven en nichten praatte hij honderd uit. 
Hij was voor een ieder een gesprekspartner. Hij 
was van alle markten thuis . Jan heeft, zoals een 
ieder, zijn eigen leven geleid. Voor zichzelf niet 
altijd gemakkelijk , maar ook niet voor anderen. 
Met respect voor zijn rechtvaardigheidsgevoel, 
wilskracht, doorzettingsvermogen, liefde voor zijn 
vee en zijn omgaan met het alleen zijn , hebben 
we helaas te vroeg, op woensdag 30 april , samen 
afscheid genomen, van : 

"Een gewone man, een bijzondere man, 
gewoon een bijzondere man". 

Annie - Willy 
Marietje - Jos 
Diny - Gerard 
Elly- Gerard 
Agnes - Gerard 
Neven en nichten 

Voor uw belangstelling tijdens zijn Uitvaart 
danken wij u hartelijk. 


