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Dankbaar gedenken wij: 

Gerritdina Maria 
Mensink · Grunnekemeijer 

weduwe van 

Adrianus Julianus Mensink 

Zij is geboren te Denekamp op 6 november 
1914. Op 7 augustus 1998 overleed zij in het 
ziekenhuis te Oldenzaal. 
Op maandag 1 O augustus hebben we haar te 
rusten gelegd op het parochiekerkhof te 
Denekamp. 

Een lieve en zorgzame moeder en bel~ngstel
lende oma is van ons heengegaan. W11 zullen 
dankbare herinneringen aan haar bewaren, 
omdat zij altijd geleefd en gewerkt heeft voor 
ons welzijn. 
Haar leven is niet gemakkelijk geweest. Meer 
dan 40 jaar was zij cara-patiênt; f6 jaar geleden 
verloor zij haar echtgenoot en nog zo pas haar 
oudste zoon Ado. 
Daar heeft zij erg onder geleden; echter klagen 
kende zij niet. 
We hebben haar gekend en ervaren als een 

wilskrachti~e moeder, die ~ist wat ze wild.e .. Niet 
kleinmoedig of kle1nzeng, maar realistisch 
stond zij in het leven; recht door zee als ze was, 
durfde ze de waarheid te zeggen. 
In gezelschap was ze een graag geziene en 
aanhoorde praatster, maar praten over anderen 
was voor haar onverdraaglijk. Niet meer aan 
alles mee kunnen doen door haar kwalen kon 
ze maar moeilijk aanvaarden. 
Ze was een vrouw met een sterk en vroom 
9eloof en dit geloof heeft haar dpor vele moei
lijkheden heen geholpen. Haa~ eigen woor~en: 
• Als je geen geloof hebt, kun 1e niet leven . 
De laatste jaren van haar leven heeft ze mogen 
doorbrengen in haar aanleunwoning van 
:Gerardus Majella". Ze voelde zich hier op haar 
plaats. Moe van het vechten voor haar leven en 
lichamelijk uitgeput heeft ze haar leven met 
haar volle bewustzijn in Gods hand kunnen en 
durven leggen. Het was haar goed zo. " " 
Ons gemis nu, Heer God, is haar winst. W11 z11n 
haar nu kwijt, maar zij heeft U blijvend gevo~
den in de rust en de vrede van de dood. Dat is 
ons vaste vertrouwen in U, Heer, die leeft in 
eeuwigheid. 

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, 
ondervonden na het overlijden van onze dierbare moe
der en oma, zeggen wij U onze oprechte dank. 

Familie Mensink 


