


ln dankbare herinnering aan 

Wilhelmus Bemardus JozeflL\ Mentink 

Geboren 23-07-1943 h: Baak 
Overleden 28-06-2004 te Portugal 

Wij hebben zijn lichaam te rusten gelegd op 
het parochiekerkhof te Baak. 

\\"im was het elfde kind uit een gezin van 
zestien kinderen. Na de lagere school ging ruj 
nalr de technische school. 
Zijn loopbaan als electricien begon hij in 
'foldij~ bij de firma N1jenhuis. Daarna ging 
Wim werken in Zutphen, bij de firma 
Doldcnnan. Via Smeenk Doesburg kwam hij 
aan het werk bij de Technische Dienst van de 
Avil;o in Steenderen. 
Hier heeft hij ruim dertig jaar gewerkt. 
Op 18 Juni 1994 heeft hiJ een zwaar bedrijfs
ongeval gehad, waar hij een blijvende handicap 
aan over heeft gehouden. Hier wist ruj goed 
mt:e om te gaan. 
Helaas ht:efl hij toch veel in moeten leveren, 
wa~rondcr het vaandelzwaaien. 
D1ljruten kon hij gelukkig nog wel Dit deed 
h1J mei veel plezier biJ Ons Genoegen. 

Het jaarlijkse uilje naar de wijnfeesten in 
RUdesbeim met familie en vrienden was ook 
iets waar ruj naar toe leefde. 
Op 29 juni 2001 kon Wim met VenToegd 
Pensioen, om te genieten van zijn grote 
hobby: de boerderij. Dit was zijn lust en zijn 
leven. 
Naannate dat zijn moeder ouder werd, namen 
de zorgbehoefles toe. Zijn bijdrage in deze 
zorg was een grote steun voor haar. 
Wim stond altijd voor iedereen klaar. Hij stak 
veel vrije tijd in hel verenigingsgebouw van 
de Stichting Concordia. De nieuwe berging 
was vorig jaar een feit! 
Er werd vaak een beroep op Wim gedaan, 
nooit tevergeefs! 

Wij zijn geschokt door de plotselinge dood 
van onze broer, zwager en oom, terwijl hij 
.samen met vrienden genoot van zijn vakantie 
en het E.K.-voetbal in Portugal. 

Voor uw blijk van medeleven bij het overlijden 
van onze broer, zwager en oom betuigen wij u 
allen onze hartelijke dank. 

Fam . .Mentink 


