


In dankbare herinnering aan 

Femie (E.A.~1.) Weeink - Mensink 

Weduwe 'an F .A. Wccink 

Ze" geboren op 4 ol'tober l9I7. Ze "as een ,an de IS 
kmdcrcn uil her grore schoenmakersgezin m Denekamp. 
Ze gn>c1de op m <;oberhe1d meen warm gezin 

Die soberheid, her ten eden llJTI met llc1ne dm gen, is alnjd 
een van haar k~11mcrkcn i:c" ccsl. 7.e had geen enkele 
behMfîe aan 'groorse zaken', ze gaf alle'" at /C ge' en kon 

Op jonge leeftijd, toen haar oudershu1s in vlammen "a' 
opgegaan. heeft >e een tijd lang gewoond bij de o,·erburen 
:"a ba.sr schooltijd gmg /C "erten m een z1ekenbu1s en 
later k"am ze m bctrckkmg bij een huo\ans. 

In die lljd leerde ze Henk kennen, waarmee /C in 1950 
tro1i..de. Ze gingen wonen meen heel oud hu"JC aan De 
Braak. Op deze plek is later. in 1970, hei hu1d1gc huis 
gcbou"d. 

Als het oude hu1'.Jc aan de Braak al een naam had moeten 
hebben. dan zou deze zijn "de 1octc inval" . Veel 
dorpsgenoten. "aaronder enkele /cér markante. gingen 
bijna. dageltjks e\en naar Feem en kr.!gen, ongeacht het 
11!ds11p van de dag, koffie of thee met iets erb1J, 1c voelden 
llCh daar venrouwd. Ze creëerde ongemerkt een gezellig 
rustpunt 'oor hen rn de drukte \'an alledag, ZIJ was een 
mens \an gc,en. Bij haar "a.' iedereen altijd "elkom. 7é 
genoot daarvan. 

Ze kreeg 'oer kinderen. negen kleinkinderen en drie 
achterkleinkinderen, de gcboonc van de vierde maakt 1c 
helaas rue1 meer mee 

Ze was een bunenmen>. als het maar even kon was ze 
buo ten in de zon. waar ze met baar 'groene' in gers' alles aan 
het bloeien lreeg. Ool om hiur ,·oorhefde , oor , ogels 
stond 7~ belend. in haar ruin was de hele dag door 
voldoende voedsel en water ic vinden. Ze had zelfs haar 
eigen 'hu1s'mu,, die haar elke morgen de keuken in volgde. 

In april 1983 overleed hnar man en stond /eer alleen voor. 
maar hierin schikte ze zich. Ze ging in J 996 'erhuizen naar 
een kleinere woning in haar ,·emouwde omge' ing. helaas 
heeft ze hicneel te kon mogen wonen. 

14 september 2001 kreeg ze een hc=nbloedmg. waardoor 
ze. 'anutt een zclfatand1ge "oon;oruaue. duect m een 
·~rpleeghuis terech1kwam. Dit" as moei hj k 'oor haar. het 
un handen ge' en ,·an zelfstandigheid, het niet meer zelf 
kunnen aanbieden \'an koffie of thee aan haar bezoekers en 
de confi'on1a11e met alle leed in het huis. 

Tot \OOr kort "1ldc /e nog wel 90 worden. maar onlani,'S 
gaf ze aan dat 1e 'oclde da1 dal noe1 meer zou luUcn. 
waarna ze snel aehteru11 gmg. 

Donderdag 10 mei heeft ze bet H Sacramenl 'an de Zieken 
onf\angcn_ en daarna is er bij haar gewaakt IOt /e, omnngd 
door de kinderen, zaterdagmiddag 15.30 uur. begeleid 
door de zon. de Hemelrco\ maak1e. 

L1e\ e mensen, bedankt voor uw slcun en medeleven. 

Namens de familie Wccinl. 


