
t 
Wil in uw gebed gedenken 

ANNA THERESIA MENSINK 

echtgenote van 

HENORI KUS JOZEF VOSS 

Zij werd geboren te Reutum op 20 decem· 
ber 1928 en overleed na een langdurig voor
beeldig gedragen lijden. gesterkt door het 
Sacrament van do Ziekenzalving, te Deur
ningen op 21augustus1980. Zij werd begra
ven oP het parochiële kerkhof te Deur
ningen op 25 augustus 1980. 

Dat moeder ernstig ziek was. daar mocht 
niemand onder lijden. Integendeel : met 
heldere geest en onvermindlll'de zorgzaam
heid bleef zij vanaf haar ziekbed haar kin
deren begeleiden. Zij kon dit door haar sterk 
geloof, haar groot V8'trouwen op de voor
spraek van de Moeder Gods, en door de rus
tige, geduldige en onmisbare steun van 
vader. En zo zag men haar - ondanks de 
druk van haar steeds verergerende kwaal -
ook steeds oPnievw geestelijk opleven. 
Haar grootste wens: eens Lourdes te bel!oe
keo, mocht nog in v81'Vulling gaan en wij 

durven vermoeden dat zij haar bedevaart 
heeft beleefd als een voorproef van de 
hemelse vreugde. 
De niet aflatende zorg die zij op haar ziek
bed dag en nacht van haar man en kinderen 
heeft ontvangen, was haar grote troost in 
haar benauwdheden en voor elke uiting 
van meeleven was zij dankbaar. 
Wij zijn heel bedroefd om haar zo vroegtiJ· 
dig heengaan, maar wij zijn ook trots op 
haar en dankbaar voor alles wat de Heer 
ons in zulk een echtgenote en moeder heeft 
gegeven. Moge zij. die zo lang trouw lid 
is geweest van het parochiële Dameskoor. nu 
met de koren van de Engelen, de Heer loven 
en aanbidden en vol vreugde zingen: 

Heilig, Heilig, Heilig, de Heer, de God 
der hemelse Machten. 

O. L. Vrouw van Lourdes, wees haar, en 
ons die achterblijven, een voorspraak. 

Voor Uw belangstelling tijdens de ziekte en 
uw meeleven na het overlijden van mijn 
vrouw en onze moeder, betuigen wij u onze 
haneli1ke dank . 

H.J. Vossen kinderen. 


