
Een vrome nagedachtenis aan 

BERENDINA FRANCJSCA SCHAEPERS 

weduwe van 

BERNARDUS HENDRIKUS MENSINK 

Zij werd geboren te De Lutte 27 februari 
1911. Gesterkt door het Sacrament der zie
ken overleed zij in het r.k. ziekenhuis te 
Oldenzaal 4 november 1971. Haar lichaam 
hebben wij 9 november d.a.v. ter ruste 
gelegd op het r.k. kerkhof te Denekamp, 

waar het de bl!ide Verrijzenis wacht. 

.Mogen de engelen u geleiden naar het 
paradijs, dat bij uw aankomst de martela
ren u opnemen en brengen naar de hei
lige stad van het hemelse Jerusalem. En 
moogt ge daar de eeuwige rust genieten 
in vrede". Zo hebben wij gebeden bij de 
begrafenis en uitvaart van ons geliefde fa 
milielid en medemens. toen wij op aarde 
afscheid van haar gingen nemen. Al was 
haar heengaan voor ons toch nog vrij on
verwacht : de Heer zal zijn dienares niet 
onvoorbereid hebben aangetroffen. Haar 
leven was zó dat zij voortdurend bereid 
was om de Heer te ontmoeten. 

Toen haar echtgenoot haar wa5 voorge
gaan naar God, viel haar het offer zwaar 
om alleen verder door het leven te gaan. 
De eenzaamheid was haar een haast te 
grote opgave en zij verlangde vaak om bij 
God weer met hem verenigd te zijn. 

De Heer heeft de pijn en het verdriet 
van haar laatste levensdagen gezien en Hij 
zal zijn dienares belonen om haar geloof 
in Hern en haar eenvoudig maar groots 
christelijk leven. 

Ons. die haar kenden en lief hadden. 
moge het spreekwoord van de heiligen bij 
blijven: 
.Ik zal eens sterven. maar ik weet niet waar. 
Ik zal eens sterven. maar weet niet wanneer. 
Ik zal eens sterven, maar weet niet hoe·. 

En nu haar lippen hier op aarde geslo
ten zijn voor immer. bidden wij voor haar 
zielerust en zullen een mooie herinnering 
aan haar blUven bewaren. 

Kom, Heer Jesus, kom. 

Voor Uw deelneming, ondervonden na 
het overlijden van onze beminde zuster. 
schoonzuster en tante, betuigen wij U 
onze hartelijke dank. 

Familie Schaepers 
Familie Mensink 

Denekamp, november 19i 1. 
Burg. Hoogklimmerstraat I a. 

J. Benneker · Koster - Denekamp. 




