
In dankbare herinnering aan 

FEMIE MENSINK 

Zij werd geboren op 28 november 1898 te 
Oldenzaal en door het Doopsel opgenomen 
in de Kerk van Jezus Christus. Zij over
leed op 11 september 1983 te Oldenzaal en 
werd na de uitvaartsmis In de St. Anto
niuskerk op 15 september d.o v. begraven 
op het kerkhof te Oldenzaal. 

Gij weet niet. gij die leeft 
gij kunt het ook niet weten 
voordat ge :.terven zult 
hoe waarlijk opgemeten 
de goedheid is van God 
en Zijn barmhartigheid. 
O bid voor mij , gij al 
die langs de wereld paden 
hebt moeite. en nauwelijks weet 
uw rechten weg te raden 
maar met vertrouwen bidt 
tot Hem, die 't al vergeeft. 

(Guido Gezel le) 

Toch nog onverwacht is zij gestorven. 
Voor alles wat zij voor ons en vele an
deren heeft gedaan, vanuit haar toewijding, 
bezorgdheid, liefde en trouw, zijn we 
bijzonder dankbaar. Haar leven stond In 

het teken van het kruis en werd gedragen 
door trouw aan het Doopsel en haar liefde 
voor de Kerk. 
Vooral in onze gebeden zal zij bij ons 
blijven. Dat onze hemelse Vader haar nu 
mag opnemen in Zijn onuitsprekelijk grote 
Glorie en laten delen in de Heerlijkheid 
van Jezus Christus, op voorspraak van 
moeder Maria. voor wie zij grote liefde 
en verering had en die zeker in het uur 
van haar dood, haar veelvuldig gebed 
" bid voor ons zondaars, nu en in het uur 
van onze dood" zal hebben verhoord. 
Daarom durven we nu de rechtvaardige 
Job nazeggen : " De Heer heeft gegeven, 
de Heer heeft genomen, de Naam des 
Heren zij gezegend" . 

Zij ruste in vrede. 

Voor Uw blijk van deelneming, onder· 
vonden na het overlijden van onze lieve 
en zorgzame zus, schoonzus en tante 
zeggen wij U onze welgemeende dank. ' 

Familie Menslnk 

Oldenzaal, 15 september 1983 


