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Ter herinnering aan 

Mies Mensink-Kouijzer 

Mies werd geboren op 25 augustus 1922 te Overdinkel. 
ZIJ overleed in het ziekenhuis te Enschede op 17 septem
ber 1998. 
Op 22 september hebben wij haar voor het laatst in ons 
midden gehad tijdens de viering van de H. Eucharistie in 
de St. Nicolaaskerk te Denekamp. Daarna hebben wij haar 
begraven op het kerkhof, aldaar. 

Een lieve en zorgzame echtgenote, moeder en oma is 
onverwachts van ons heengegaan. 
Ondanks haar vele taken was ze er altijd voor Jan en haar 
kinderen. Ze was vrolijk en opgeruimd en wist de winkel 
en haar zorg voor de kinderen heel goed te combineren. 
Ook later voor de kleinkinderen had ze alle tijd. Met oma 
een spelletje doen was zeer in trek. 
Haar jeugd heeft ze in Ootmarsum doorgebracht. Via haar 
werk bij de posterijen kwam zij in Denekamp terecht. Hier 
leerde zij Jan kennen en na hun huwelijk kwam zij in de 
drog1steriJ. Na een aantal jaren van voorspoed en geluk, 
waarin zij het leven schonk aan 3 zonen, gaf het ongeluk 
van Jan een andere wending aan hun leven. 
Een moeilijke periode brak aan. Door haar kracht en sterke 
wil en door haar geloof, lukte het haar om hier, samen 
met Jan, weer bovenop te komen. Mies heeft altijd met 

veel plezier in haar winkel gestaan. Op de voor haar zo 
treffende wijze wist zij haar klanten de juiste adviezen te 
geven. 
Toen zij 65 jaar werd, kon ze er niet toe komen om de 
winkel te sluiten. Dit gebeurde pas op haar 72' en het ging 
met pijn in haar hart. 
Na enige jaren werd duidelijk dat het ouderlijk huis ge
ruild moest worden tegen een meer passende woning. 
Het kostte hun beiden veel moeite, om de buurt waar zij 
ruim 40 jaar samen hebben gewoond, te verlaten. De keuze 
vo0r hun huidige woning pakte achteraf goed uit. Mies 
heeft met veel plezier in het Gerardus Majella complex 
gewoond. Ze was een goede en warme huisgenoot en kon 
veel van haar energie kwijt in de zorg voor anderen. 
Ook de verzorging van Jan deed zij met veel liefde en toe
wijding. Daarnaast was zij lid van de bewonerscommissie, 
een taak die zij zeer serieus opvatte. 
Op woensdag 16 september 1998 nam haar leven een tra
gische wending. Zij werd plotseling opgenomen in het zie
kenhuis, waar bleek dat zij zeer ernstig ziek was. 
Omdat zij nooit klaagde over zichzelf, vragen wij ons nu 
af of zij zelf de ernst van de situatie al had ingeschat. 
Wij zullen het nooit weten omdat we niet meer de kans 
hebben gekregen om haar dit te vragen. We zullen je heel 
erg missen. 

Wij danken eenieder die deze dagen het verdriet met ons 
heeft gedeeld. 

Familie Mensink 


