


In dankbare herinnering aan 

Albertha Engelina Bekhuis 
echtgenote van 

Everhardus Antonius Mensink 

Zij werd geboren te Geesteren op 5 januari 1918. 
Na een welbesteed leven is zij onverwacht over
leden op 21 juli 1992. Wij hebben afscheid van 
haar genomen en haar lichaam te ruste gelegd op 
het R.K. Kerkhof te Reutum op 25 jul i 1992. 

Het plotselinge overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma heeft ons heel verdrietig 
gemaakt. Al werd er misschien wel eens reke
ning mee gehouden, wij wilden steeds niet dat
gene, wat er nu gebeurd is. Ma was er altijd, 
hartelijk en vriendelijk van aard zorgde zij steeds 
voor een goede sfeer en veel gezelligheid. Zij was 
bl 1J en tevreden met de kleine dingen in het leven 
en zeer begaan met het wel en wee van anderen, 
waarbij ze steeds blijk gaf van een grote mate van 
betrokkenheid. Met pa, de kinderen en kleinki nde
ren om zich heen voelde zij zich gelukkig. Haar 
blijmoedig en zorgzaam karakter vormde voor ons 
een grote inspiratiebron. 

Ma wilde graag alles meebeleven, vooral als het 
gebeurtenissen in familieverband betrof. 
De laatste jaren echter leek zij daartoe soms wat 
minder jn staat. Alsof ze er rekenig meehield, 
dat aan haar aardse bestaan plotseling een eind 
zou kunnen komen . Voor ons kwam dat eind 
onverwacht, voor haar op een manier waarop zij 
gehoopt had, daarin gesterkt door haar geloof. 
Alle goede herinneringen aan haar maken dat 
v~rlies voor ons wat gemakkelijker, de leegte die 
ZIJ achterlaat zal echter heel groot zijn . 
In gr_ote d_ankbaarheid en liefdevolle herinnering 
zal ZIJ alt1Jd in onze gedachten blijven voortleven. 
Ma, we zullen je nooit vergeten . 

,j Voor uw belangstelling en medeleven na het 
heengaan van mijn echtgenote, onze moeder en 
oma zeggen wij U hierbij onze oprechte dank. 

E.A. Mensink 
Kinderen en kleinkinderen 

Reutum, 25 jul i 1992 
Kerkstraat 30. 
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