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Dankbare her,nnering aan 

Ado Mensink 

echtgenoot van Hermien Volmer 
en vader van Raymond, Ilse en Richard 

Hij werd geboren te Denekamp op 31 juli 1942 en over
leed plotseling te Houten tijdens transportwerkzaamheden 
voor Meubelfabriek Aarninkhof te Denekamp op 8 januari 
1998. 
We hadden hem 13 1anuari voor het laatst bij ons tijdens 
de viering van de H Eucharistie in de St. Nicolaaskerk 1n 
Denekamp, waarna WIJ z11n lichaam te rusten hebben ge
legd op het parochieel kerkhof, aldaar. 

Een diepe schok ging door ons heen, toen wij van z11n 
onverwacht overli1den hoorden. 
Ado was een bekende dorper. Ongeveer 25 1aar was hij 
een trouw hd van de vrijwillige brandweer Denekamp, de 
eerste 15 jaar akhef 1n het korps en de laatste jaren als 
technisch medewerker. Z11n technisch brein zal daar ge
mist worden. Ook zal nog vaak m de DAF-club over Ado 
gesproken worden. 
Maar het meest laat h11 een lege plaats achter bij Hermien, 
met wie h1J ruim 291aar lief en leed. ziekte en gezondheid 
gedeeld heelt. Veel leed, door meerdere auto-ongevallen 
hem ongewild aangedaan, hebben ze samen moeten dra-

gen. Vooral het daardoor buiten spel gezet te zijn, heelt 
hem diep gegriefd. Het gezinsleven is daardoor niet altijd 
gemakkelijk geweest. De laatste jaren ging gelukkig ae 
zon weer schijnen. Een nieuw aangepast huis aan de 
Sp1ttendijk heelt daaraan ook bijgedragen. 
Ado was gek met zijn kinderen, voor wie hem niets teveel 
was. Ook zullen zijn be1aarde moeder en schoonmoeder 
en de familie hem missen. 
Maar vele goede herinneringen zullen blijven: zi1n klaar 
staan voor anderen, zi1n bescheidenheid en niet uit zijn 
op eigen eer. De tekorten, ieder mens eigen, willen wij 
hem vergeven. 
We mogen geloven, hoe moe1hjk dit ons ook kan zijn, dat 
God Ado een nieuw leven zal geven, waar handicap en 
moeheid hem met meer zullen hinderen, maar volop leven 
zi1n dee, geworden is. 
Ado, je blijft heel diep In liefde met ons verbonde!l. 
Rust in vrede en bedankt voor iouw leven temidden van 
ons. 

Voor uw deelneming, ondervonden na het plotseling over
lijden van mijn lieve man, onze vader en schoonvader, 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Hermien Mens1nk-Volmer 
Raymond 
Ilse en Richard 


