
t Een dankbare herinnering aan 

Maria Gertrude Wensink·Monnlkhof 

die op 29 juli 1911 in De Lutte geboren werd. Op 
12 juli 1993 mochten we vieren dat ze 60 jaar ge
huwd was met 

Hermanus Wensink 

Een week later ontving ze bewust het Sacrament 
der Zieken. Op 22 juli 1993 stierf zij in het Me
disch Spectrum Twente te Enschede. We heb
ben haar op 26 juli, na een Eucharistieviering in 
de St. Martinuskerk te Losser, naar het r.k. kerk
hof aldaar begeleid. 

Als een sterke vrouw heeft moeder geleefd en zo 
heeft ze ook haar laatste ziekte moedig gedra
gen. Ze wist zich voortdurend omringd door 
haar man en al haar kinderen. Zo kon ze heel te
vreden afscheid nemen van het leven en van al
len die haar lief waren. 
We houden moeder in herinnering als een altijd 
zorgende vrouw. Dag en nacht stond ze klaar 
voor haar grote gezin. Ze deed het met liefde. 

Zo dacht ze altijd aan anderen, dat was haar le
venshouding. 
Ook in oorlogstijd, toen het voor iedereen moei
lijk was, wist ze te delen met iedereen. 
Ze hield van het leven in de natuur, van bloemen 
en dieren. Ook genoot ze van haar kinderen, die 
ze altijd mooi wilde kleden. Dankbaar was ze dat 
ze allemaal gezond waren. We zullen haar hu
mor en haar wijze uitspraken niet vergeten. 
Nooit vergat zij de verjaardag van haar kinderen 
en kleinkinderen. 
Op latere leeftijd mocht ze, samen met vader, 
nog genieten van mooie vakanties. Vooral de rei
zen naar Rome en Lourdes waren hoogtepun
ten. Moeder was gelovig en vooral Maria nam 
een bijzondere plaats in. Het 60- jarig huwelijks· 
feest, waar ze zo naar toe leefde. mocht ze sa
men met vader, nog bewust meemaken. Daar
mee was haar leven voltooid. We gunnen haar 
nu de rust die ze zo verdiend heeft. Dat God haar 
mag opnemen in Zijn Liefde, in Z.ijn Vreugde. 
Moeder, oma, bedankt voor alles. Rust in vrede! 

We danken U hartelijk voor uw blijken van me
deleven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder en 
oma. 

H. WENSINK 
Kinderen en 
kleinkinderen. 


