
• tn je hart wonen mensen 
die daar thuis zijn 

en daar blijven wonen 
ook at wonen ze er niet meer". 

t 
In liefde blijven wij gedenken 

Gertrud 
Mensink - Terhaar 

weduwe van 

Gerard Mensink t 21 - 08 - 1986 
Zij werd geboren op 12 maart 1925 te Nienborg ~n 
overleed op 28 mei 2004 te Lemselo. De gezongen uit
vaartmis vond plaats op 2 juni 2004 vanuit de 
parochiekerk van de H. Plechelmus te Rossum, waar
na we haar te ruste hebben gelegd bij haar man op het 
R.K. kerkhof aldaar. 
Moeilijk is het om in woorden te omschrijven wat er in 
ons omgaat nu we zo plotseling afscheid hebben moe
ten nemen van onze Tante. In een gezin van zeven kin· 
deren, één zus en vijf broers, groeide Gertrud op tot 
een spontane, plezierige en optimistische vrouw. 

Op 12 november 1963 trouwde ze met Gerard 
Mensink. Samen met hem heeft ze hard gewerk1, maar 
met veel plezier, op hun boerderij in Lemselo. Helaas 
hebben ze uit hun huwelijk geen kinderen gekregen. 
Groot was haar verdriet dan ook toen haar geliefde 
man na een ziekbed overleed. Toen wist ze al dat ze 

met Harrie Ria, Elise en Bart verder zou gaan op haar 
zo vertrou~de plek. Dolgelukkig was ze, toen in 1989 
Kristel werd geboren. De kinderen waren alles voor 
haar. Ze genoot van alle uitstapjes. de handwerkclub, 
het ouderencontact, en heel speciaal de activiteiten en 
vakanties die geregeld werden door de Zonnebloem. 
Als het kon sloeg ze niets af. 

In 1995 kreeg ze een hersenbloeding. Met behulp van 
Ria's liefdevolle zorg en dat van de Thuiszorg, was h~t 
mogelijk dat ze thuis kon blijven wonen. Voor de afle1· 
ding ging ze tien jaar geleden naar de dagverzorging 
in Weerselo. Omdat ze lichamelijk achteruit ging, is ze 
anderhalf jaar geleden naar de dagbehandeling in de 
verpleeglocatie Oldenhove in Losser gegaan. Ze ver
langde er naar om drie dagen in de week hier naar toe 
te kunnen. De andere dagen vermaakte ze zich uitsta· 
kend met lezen, puzzelen, breien en tv kijken. 

We hadden het zo goed samen. 
Afgelopen vrijdag kwam hier door een noodlottig enge.
val abrupt een einde aan. We kunnen nog niet be_gnJ· 
pen dat we zonder jou verder moeten teven. Lieve 
Tante, bedankt voor alles wat je voor ons gedaan en 
betekend hebt. 

Wat zullen wij jou missen/ 

Graag willen wij u bedanken voor al uw belangstelling 
en medeleven die wij tijdens deze droevige dagen heb· 
ben ontvangen. 

Famile Veldhuis Lemselo, 2 juni 2004 




