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Voor Uw blijken van belangs\elling en 
medeleven betoond tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder en oma, zeggen 
wij U hartelijk dank. 

H.· J. Mensink 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, oktober 1989 
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Dankbaar gedenken wij 

Hendrika Euphemia groote .Beverborg 

echtgenote van 

Hendrikus Johannes Mensink 

Zij werd in Losser geboren op 18 novem
ber 1922. Gesterkt door het Sacrament 
van de Zieken is zij in Oldenzaal over
leden op 7 oktober 1989. Biddend heb
ben wij afscheid van haar genomen in 
de St. Plechelmusbasiliek op 11 ok
tober en haar daarna begeleid naar het 
crematorium in Usselo. 

Haar leven is heel erg door ziekte ge
tekend geweest. Ru im twintig jaar ge
leden begonnen, heeft zij alles gehad wat 
aan ziekte maar denkbaar is. Maar het 
heeft haar nooit somber of depressief 
gemaakt. Integendeel, zij was en bleef 
altijd opgeruimd en monter, tot het laatst 
toe. Je zou haar nooit horen klagen en 
als mensen naar haar gezondheidstoe
stand informeerden, dan antwoorde ze 
steevast met "goed", al was het in feite 
vaak heel anders. Zij was in staat om de 
vele keren dat zij op het ziekenhuis 
verbleef de medepatiënten altijd op te 
beuren en moed in te spreken. Zij mag 
met recht genoemd worden, zoals in de 
H. Schrift staat: " Een sterke vrouw, 
men vindt haar niet gemakkelijk. Haar 

waarde is hoger dan die van juwelen". 
Het gezin, haar man en de kinderen, 
waren voor haar alles. Daar gaf zij zich 
met hart en ziel aan. Daarvoor was nooit 
iets teveel en zij was bereid voor zich
zelf heel vaak afstand van iets te doen, 
als de kinderen maar niet te kort kwa
men. Zij zou bij wijze van spreken voor 
zichzelf absoluut niet iets nieuws willen 
hebben als ze ook maar dacht dat het 
voor de kinderen eerder nodig was. En 
dat gold ook voor de studiemogelijk
heden van de kinderen. Zij plaatste 
zichzelf altijd op het tweede plan. Wat 
dat betreft heeft zij altijd geleefd vanuit 
de woorden van Jezus: "Ik ben niet ge
komen om gediend te worden maar om 
te dienen". Ook haar kleinkinderen had
den een grote plaats in haar hart, als 
oma. Zij had ze altijd graag om zich 
heen, ook al kostte het haar soms veel 
inspanning en vermoeidheid. Maar dat 
liet ze niet merken, ook al wist ze dat 
ze later de gevolgen ervan zou onder
vinden. Dat zij nu uit alle· leed verlost 
is doordat zij heel vredig is ingeslapen 
en wij hele fijne herinneringen aan haar 
bewaren, dat doet ons afscheid nemen 
met de woorden: 

"In alle stilte ben je weggegaan 
maar je blijft in ons verdere leven be
staan". Rust in vrede. 


