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Ter dankbare herinnering aan 

GEORGE HUGO MENS 
Hij werd geboren op 15 oktober 1916 te Sura· 
karta (Indonesië). Door een noodlottig ongeval 
aan het begin van de vakantie stierf hij op 
6 augustus 1983 te Koblenz (Duitsland). In zijn 
laatste levensdagen werd hij gesterkt door het 
gebed van zijn familieleden en door het Sacra· 
ment van de zieken. Wetende hoe zijn toestand 
was heeft hij zijn leven 1n gelovige overgave 
aan zijn Schepper teruggegeven Na een Eucha· 
r•stlevlering In de St Egbenuskerk te Almelo 

hebben wij hem op 12 augustus 1983 
ten grave gedragen 

"De wegen van de Heer zijn ondoorgrondelijk: 
wie kan Zijn gedachten pellen?" 

Plotseling is de levensweg van Jos Mens af· 
gebroken. Door een dom ongeluk. Geen toe· 
komst werd hem meer gegeven. De flJne vakan· 
tie die hij voor zich had. de nieuwe woning 1n 
de buurt van zijn familie gaan niet meer door 
Jos werd geroepen naar het eeuwig leven. 
Wij zullen Jos In herinnering houden als een 
goed mens Iemand die op de eerste plaats 
dacht een het geluk van anderen. Hij was harte· 
lijk In de omgang met medemensen Die kwa· 
men voor hem op de eerste plaats. Voor wie 
zijn hulp nodig had stond hij klaar. Hij was 
goedgeefs en zorgzaam. Vooral ging zijn zorg 
uit naar zijn dochter Esther In lndones1e en zijn 
kleinkinderen Hij hielp hen van hieruit zoveel 
hij kon. 
Jos heeft In zijn leven veel tegenslagen moe
ten overwinnen. Hij heeft het niet altijd gemak· 
keliJk gehad. De gastvrijheid en de steun van 

ZIJn familieleden ZIJn voor hem onmisbaar g•· 
weest. Hij was er zeer dankbaar voor. Vooral 
in het gez•n van zijn zus voelde hij zich thula 
Nu Jos zo plotseling uit ons midden Is heen· 
gegaan, vertrouwen wij er in geloof op dat God 
hem geroepen heeft langs Zijn weg te gaan 
Een weg die over de dood heen ten leven 
voert. Moge Jos thuis zijn In Gods Koninkrijk 
en er voor altijd gelukkig zijn . 

Voor uw belangeloze hulp voor uw medeleven 
en blijken van belangstelling na het overlijden 
van onze broer en oom zeggen wij u van harte 
dank 

Familie Sittrop-Mens. 
Familie Mens 
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