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In dankbare herinnering aan het leven van 

Henri Johan Joseph Mensink 
Hij werd geboren te Haaksbergen op 9 april 1913. 
Op 15 februari 1944 verbond hij zich door het 
Sacrament van het huwelijk met 

MIEN KARPERIEN. 

Gezalfd en gesterkt door het H. Sacrament van de 
Zieken overleed hij op Kerstavond 2 4 december 
1989 te Denekamp. Nadat we In zijn Uitvaartmis 
op vrijdag 2 9 december in de 0. l. Vrouwekerk 
te Hengelo (Ov.) afscheid van hem hebben ge
nomen, hebben we hem begeleid naar het crema
torium .Enschede· te Usselo. 

lieve Harry, lieve vader, 
Juist nu je niet meer in ons midden bent, komt 
jouw wijze van leven en aanwezig z!jn ons zo 
htlder voor ogen. Je was zo zorgzaam met name 
voor moeder maar ook voor je zoon en schoon
dochter. 
Naast Je zorgzaamheid wist je ook intens te ge
nieten van al les wat je ondernam. Je was creatief 
en bent geen dag opgestaan dat je niet wist wat 
je doen wilde. 
Hoe moeilijk moet het voor je zijn geweest toen 
je moest vernemen dat je getroffen was door een 
ernstige ziekte. Toch wist je door al je wilskracht 
en creativiteit zelf oplossingen te bedenken om 
de beperkingen die Je ziekte je oplegden het 
hoofd te bieden. 

Zelfs met 't naderende levenseinde in zicht wist 
je geestelijk overeind te blijven en nam Je in ze· 
kere mate afstand van je lijden. 
Je bleef oog houden voor de anderen en was 
innig dankbaar voor de aandacht en hulp die je 
mocht ontvangen van al de mensen die je om
ringden. waardoor het mogelijk werd dat Je thuis 
kon sterven. 
lieve man en vader, zo je geleefd hebt ben Je 
gestorven. Wij bidden voor je dat onze God. die 
een God is van levenden, je mag opnemen in zijn 
eeuwig licht en Liefde. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte 
en het overlüden van mijn zorgzame man en onze 
vader zeggen wij U onze oprechte dank. 

FAMILIE MENSINK 
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