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Dankbaar gedenken wij 

Johanna Maria Mensink 

Zii is eeboren te Almelo oo 18 mei 1914. Gezalfd 
door het H. Oliesel is zij overleden te Almelo op 
12 oktober 1988. Na haar uitvaart in de Parochie
kerk van Q.L. Vrouw van altijdurcnde Bijstand te 
Mariaparochie hebben we haar lichaam bij haar 
ouders te ruste gelegd op het parochiële kerkhof 
aldaar. 

Met gevoelens van weemoed omdat we haar zo 
plotseling moeten missen. maar ook dankbaar
heid voor alles wat zij voor ons is geweest, nemen 
we afscheid van An. Haar levensweg is lang niet 
altijd over rozen gegaan; ook de stekelige 
doornen daaraan heeft ze moeien ervaren. Maar 
ze was een vrouw met een geweldige wilskracht, 
een groot geloof en een diepgeworteld gods
vertrouwen: de wil om te leven heeft haar steeds 
weer over ernstige crises in haar gezondheid heen 
geholpen en ondanks alles bewaarde ze haar 
opgewektheid. Ze hield van het leven en van die 
vele kleine dingen die het leven zo mooi kunnen 
maken: van bloemen en planten; vogels haar 
poezen en van Fidal. haar trouwe hond. 

Samen met haar zus Sien leefde ze gelukkig en 
tevreden in haar ouderlijk huis aan de Mooie 
Vrouwenweg 45, dankbaar voor de zorg en hef de 
die zij aan eikaar mochten geven en van elkaar 
ent vangen. Gastvrij siond haar huisje open voor 
iedereen. Nu zij van ons is heengegaan troosten 
wc ons met hel woord uit de liturgie van haar 
uit ,·a:irt: " Voor ons die gclóven wordt het leven 
wel veranderd. maar niet weggenomen ". In dat 
geloof is zij ons voorgegaan; in dat geloof vond zij 
bar kracht; in dat geloofblijft zij over de grenzen 
van de dood heen door banden van liefde met ons 
verbonden. 

An, rust in vrede. 
O.L. Vrouw van altijddurende Bijstand bid voor 
haar en bid voor ons. 

~oor uw belangs1elling en medeleven tijdens de 
ziekte en na haar overlijden zeggen wij U oprecht 
dank 

Almelo, 15 oktober 1988 
Mooie Vrouwenweg 45 

Sien Mensink 


