
t 
In dankbare herinnering aan 

Wilhelmina Geertruida 
Mensen-W eusthuis 

Ze werd geboren op 7 augustus 1907 in Langeveen, waar 
ze haar hele leven zou blijven wonen. Op 5 oktober 1933 
trad ze in het huwelijk met Johannes Hendrikus Mensen. 
God schonk hen 5 kinderen. Na een ruim 49 jarig 
huwelijk, moest zij hem weer afstaan toen hij op 13 
december stierf. 
Ze is gestorven op 4 april 1987, na voorzien te zijn van de 
Ziekenzalving. We hebben haar lichaam begraven op 8 
april d.o.v. op ons kerkhof, een plaats die haar zeer 
dierbaar was geworden, nadat vader heengegaa n was. 

Als we aan moeder denken. denken wij aan een heel gelovige 
vrouw, die altijd druk in de weer was voor al degenen. die aan haar 
zo rgen waren toevertrouwd. Ze heeft uitermate zuinig en sober 
geleefd toen ze samen met vader was begonnen. Eerst was dit wel 
noodzaak om vooruit te komen, maar later toen het niet meer zo 
nodig was, heeft ze haar le\•enswijie niet veranderd. Ze bleef sober 
voor 21cht clf, maar erg royaal voor anderen, vaak ten koste van 
haarzelf. Voor ons, haar kinderen en later voor de J 1 klein
kinderen had t e alles over en niemand van de1.e laatsten ging 
zonder een appel of snoepje van haar weg. 

Niet mate neet wilde ze a1les voorde ha ren gc\'en. vooral geestelijk. 
Uren heeft ze gebeden. dat haar kinderen en kleinkinderen het 
goed zouden hebben, en dat het geloof in de familie bewaard zou 
blijven. 
Vooral toen haar lichaam het licl afweten en ze noodgedwongen 
minder hard ko n werken besteedde ze haar ujd aan gebed, haar 
dageJijks rozenhoedje en haar boeken. 
De jongste ontwikkelingen in de kerk en maatschappij kon 1e niet 
meer bijbenen. 

Ze leed er diep aan da, zoveel dingen. waaraan zij Lo'n grote 
waarde hechtte, aan het verdwijnen waren. 

Ze wîlde rlOOlt iemand tot last 2ijn . Tot een week voor haar 
s tcrvcn heeft ze zichzelf kunnen redden. Haar grootSH: angst was 
ook dat u van anderen afhankelijk 1ou worden. Uaarom is het 
\'Oor ons zo'n troost dat ze niet heeft hoeven te merken, dat ze zo 
ziek geworden was. Het zou voor haar een kruis geweest zijn. 
terwijl het voor ons een zegen was dat wc haar nog eventjes 
mochten verzorgen. Wij zijn blij, dat ze thuis kon blijven en d at ze 
zo vredig mocht inslapen. 
Wij zullen haar allemaal, ieder op onze eigen manier. heel erg 
missen. Maar het ,al een troost zijn omda t wc wisten dat 1e zo 
graag naar vader wilde. 

Goede Vader: 

Wij bedanken U voor het leven \'an Schoppcrs Mina. 
ZiJ was onder ons als een zorgzame: vrouw die anderen geen 
rorgcn wilde geven. 
Uat wij haar zo in dankbaarheid mogen blijven gedenken en 
haar voorbeeld in ons eigen leven proberen 1:ichtbaar te 
houden. 
Wij vragen U d it ook op voorspraak van ons aller moeder 
Maria voor wie zij zo'n grote verering had. 
Amen . 

Wij willen U bedanken voor al Uw medeleven en 
voor Uw aanwezigheid bij haar begrafenis. 
Het is voor ons een echte troost. 

De kinderen en kleinkinderen 
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