
î Je was een en a l helde 

~er dierbare herinnering aan 

Johanna Maria Mensink 

sinds 13 augus1us 1994 weduwe van 

GERARDUS JOHANNES VENNEGOOR OP NIJHUIS 

z.1 werd geboren op 18 mei 1908 op erve Slingenboer te 
Rossum. Na de lagere school werkte ze vele Jaren op ver· 
schol lende boerde111en on de omgeving. In 1940 kon ze eon· 
deloJk met haar Gerard aan een lang en gelukkig huwe· 
111ksleven beginnen Stil en vredig en b11na onopgemerkl. 
zoals haar karakter was. os ze van ons heengegaan op 14 
november 1994 Op 18 november hebben we haar ter ruste 
ge1egd op het kerktool ie Rossum. 

Haar leven werd gekenmerk1 door hard werken en een 
nooot aflatende loefde en zorg voor alle mensen om haar 
heen Zt1 c11terde zichzelf a1111d weg en bleef het liefste op 
de achtergrond. 1n de schaduw 
Vooral de eerste 1aren van haar huwel11k heeft ze met alle 
inzet meegeholpen om de boerderij verder uit te bouwen. 
Pas toen de kinderen gro1er werden was ze echl de spil 
van het qezon. die op haar eogen karakteristieke manier al · 
les regelde. van lonancièn tot schoolkeuze of beroep. 
Ze had een luisterend oor en echte warme belangstel ling 
voor iedereen Ze was alt11d aanwe21g ook als 1e ·s avonds 
laal lhuos kwam en nog graag even wilde praten rond de 
kachel 
Ze was vn1he1d en geborgenheid on een. 

Ze was een echte moeder voor alle B kinderen en a11en die 
binnen de famoloe kwamen. 1n de loop der 1aren. De 19 
kleinkinderen volgde ze op de voet mei veel warmte en be
langstelling. Op bezoek b•J Oma was zeker met on de 
laatste plaats een feest voor haarzelf Z•J grossierde dan 
on koe11esrepen. chips en raiders Tot op haar .aatste dag 
hoeld ze alle ver1aardagen en andere 1ub1lea b11 en regelde 
ze alt11d een fellc1tat1e en een cadeau11e. 
Groot was ook haar loefde voor dieren Vooral de 1aa1s1e 
1aren was Roosie haar trouwe metgezel 1oen ze door de 
m inder wordende gezondheid vaak aan huis gebonden 
was. 
Ze was ook bi1zonder blij mei elk bezoekje dat de eento· 
nighe1d van de dag even onderbrak. Een gebakje of ijs1e 
maakten er dan voor haar een echt leest van waar ze on· 
tens van kon genieten. 
we hadden haar zo graag nog e•en b11 ons gehouden. om 
iets van doe loefde en zorg terug te geven waarmee ze ons 
alt11d omrongs heeft. Maar helaas hel gong niet meer. Zelf 
zou ze gezegd hebben. "Nun maakl der n1g zovo drokte 
van, zo a1 ï dool 1st good '. We voelen ons getroost door 
de gedachte dat haar grote wens 1n vervulhng os gegaan 
om na een lang en gelukkig huweh1ksleven weer samen te 
zo1n met Pa. 

E1ndel11k uit de schaduw, samen 1n hel locht. 

Bedankt voor helgene U hebl betekend 1n het leven van 
onze Moeder en Oma en voor uw meeleven en belangstel· 
long ti jdens haar ziekle en overh1den. 

Kinderen en kle1nk1nderen 
Vennegoor 

Rossum. november 1994 


