
Ter dankbare herinnering aan 

ADRIANUS JULIANUS MENSINK 
Hij werd geboren 16 februari 1909 te Denakamp. 
Na een gelukkig huwelijk van ruim 40 jaren met 

GERRITOINA MARIA GRUNNEKEMEYER 

overleed hij, voonien van het Sacrarnenl der zie
ken, in het ziekenhuis te Oldenzaal S december 
1981. Na de uitveartdienst in de parochiekerk van 
Denekamp 8 december 1981 hebben woj hem be-

geleid naar liet crematorium te Usselo. 

Vele jaren lang heeft de overledene in Z•Jn pa
rochiekerk en tater In die van Beuningen de funk
tie van organist uitgeoefend. Want hij YwOS muz:i
tcaal begaafd. gaf jaren leng muzieklessen en wa~ 
zeer elk.lief in de mondolineclub. Zo stelde hij z11n 
l.!lllenlen in dienst van God en de mensen. 

In zijn ieugd stond hoi altijd klaar voor anderen, 
die een beroep op hem deden. In zojn huwelojk 
zett e hij z:ich in voor zi1n vrouw en zijn zes kin
deren en m z•jn ouderdom was hij de geliefde 
opa van zijn ell kleinkinderen, die hem op han
den droegen. 
In de laatste jaren van zijn leven werd hij door 
ziekte bezocht, In gelovige overgave bereidde hi· 
zich voor op zi1n levenseinde. Hel laatste half 
joor werd hij liefdevol verzorgd in het verpleeg
huis te Denekamp. 

rn al zijn huweli1ksjar1n was 11jn vrouw zijn steun 
en toaverlaat. Hij ondervond hoe woardevo l vol
gens het Schriftwoord H n stuka vrouw fs , die de 
vreugde is van haar man. 
Wij mogen vertrouwen, dat God, Die hij in de 
liturgie der kerk zo houw heeft gediend, hem nu 
zal opnemen in de koren von engelen en heiligen. 

Heer, geel hem de eeuwige rust. 

Voor Uw deelnéming ondervonden fijdens d.: 
ziekte en na het overlijden van mijn beminde 
echtgenoot en onze zorgzame vader, behuwd 
vader en opa betuigen wij U onza oprechte dank. 

Denekamp, december 1981 
Prins Hendrikstraat 1. 

FAMILIE MENSINK 

J. Benneker - koster - Denekamp 


