
Ter dankbare nagedachtenis aan 

FRANZ HEINRICH MENKEHORST 

echtgenoot van 
Maria Menkehorst-tcn Hag 

Hij is geboren op 30 september 1915 te Stadlohn. 
Op 23 juli 1998 is hij na een langdurig slepende 
ziekte overleden op de leeftijd van ruim 82 jaar. 
Maandag 27 juli 1998 hebben wij hem, na een 
gezongen uitvaartmis in de St. Stephanuskerk te 
Borne, te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Hij leeft nu bij Gods uitverkorenen. 

Franz was voor zichzelf een sober mens, terwijl hij 
voor de medemens een sociaal voelend iemand 
was, die hulp en steun verleende aan noodlijden
den. 
In alle eenvoud en waarachtigheid was hij een 
gelovig iemand met een eigen mening over zijn 
geloof getoetst aan Gods geboden en de leer van de 
Kerk. 

Na een huwelijk van ruim 50 jaar, waarin hij zich 
vol zorg en medeleven inzette voor zijn vrouw en 

kinderen, moest hij op hoge leeftijd de zorg voor 
zijn vrouw uit handen geven omdat hij niet meer in 
staat was haar zelf nog te verzorgen vanwege haar 
geestelijke achteruitgang. 
Vele jaren, met de hulp van zijn kinderen, werd 
moeder thuis liefdevol verzorgd tot dit niet meer 
ging. 
Trouw bezocht hij haar daarna in het Verpleeg
tehuis te Delden, hoewel ze bijna niet meer 
aanspreekbaar was. 

Vader was een werkzaam man. Tot op het laatst van 
zijn leven ging hij nog naar de kwekerij om zich 
bezig te houden met de verzorging van planten. 
Hij had een gevoelig oog voor de natuur, wat tot 
uiting kwam in zijn grote kennis over alles wat er 
groeit en bloeit. 
Het laatste jaar ging zijn gezondheid langzaam 
achteruit en op 23 juli is hij in zijn slaap rustig van 
ons heengegaan. 
Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelli11g 
bij het afscheid va11 mijn lieve man, 011ze vader, 
schoonvader en opa, zeggen wij u allen oprecht 
da11k. 

Familie Me11kehorst 


