
Een mooie en een goede dankbare herinnering aan: 

MARIA GEERTRUIDA MEIJERINK 
echtgenote van 

Johan Maria Bernard Mensink 

Geboren te Lonneker, 8 november 1930, gehuwd 11 
november 195 7 en, na gesterkt en voorzien te zijn van het 
H. Sacrament der Zieken, heeft zij haar voorbeeldig voor
geleefd leven teruggegeven aan de goede God, donderdag 
23 januari 2003, in het verpleeghuys "Sint Elisabeth" te Delden. 

Rietje - zo is haar naam - was wel een heel bijzondere vrouw 
doordat zij beschikte over zo vele uitzonderlijke gaven en 
eigenschappen welke steeds weer heel wonderlijk wel naar 
voren kwamen wanneer bepalende situaties en omstandig
heden zich voordeden. 
Samen zijn wij in die jaren van de grond af aan begonnen 
met een onderneming - wel pover en klein - op het gebied 
van kleding en mode. Hierbij zette zij de lijn uit, gaf zij de 
marsroute aan, zonder feilen, met een heldere trefzekere blik 
naar voren. Goede uitkomsten en mooie resultaten volgden. 
Zij bezat een bijzonder fijne hand van schikken, artistiek en 
natuurlijk, gebaseerd op evenwicht, eenvoud en harmonie. 
Met simpele vondsten wist zij een sfeer te doen ontstaan 
waarin een goede rustgevende geest alles bepalend was; een 
geest en een sfeer om er in en om er mee te leven. Wij 
beleefden volop geluk. Zij bezat een goede snaar voor mooie 
en schone kunst "Ars pulchra" schone kunst wordt dat wel 
eens genoemd met een mooi woord. Dit boeide haar, mits 
het waar, eerlijk en goed is. 

Primair voor haar was het gezins- en familie-leven. Hier ging 
zij graag op bezoek. Wanneer anderzijds evenwel er dan 
visite kwam met de allerkleinsten erbij, dan was de vreugde 
groot en compleet; het feest was dan eerst echt. Zon- en 
feestdagen waren voor haar echte hoogtij -dagen. Zij had een 
groot en diepgeworteld geloof, doch zij liep er niet mee te 
koop; echter op beslissende momenten getuigde zij er 
onverholen van. Dit rijke waardevolle erfgoed , met al haar 
tradities, had zij meegekregen van haar door haar zo 
hooggewaardeerde voorbeeldige ouders. 
Onze gedachten, onze doelstellingen en onze wensen lopen 
evenwel niet altijd parallel aan die van God de Heer. Reeds 
vrij geruime tijd terug had een sluipende verraderlijke ziekte 
zich in haar genesteld. Een bijzonder harde strijd heeft zij hier 
tegen moeten voeren. En hoewel haar krachten begonnen af 
te nemen bleef haar sterke geest wonderwel op een bijna 
miraculeuze wijze ongebroken hetgeen bij men igeen grote 
verwondering en hoge achting opriep. 
Nu haar zichtbaar rijk begiftigd leven thans is voltooid, moge 
dan nu de a lgoede, liefdevolle God Rietje in Zijn rijk hebben 
opgenomen, waar geluk en vreugde heersen zonder einde 
en moge de Moeder van God, Maria, Rietje hebben 
toegevoegd aan de grote schare van Haar gelukkige 
kinderen. 
Rietje, je was een zeldzaam voorbeeld van goedheid, je bezat 
een alom gewaardeerde vriendelijkheid, je was steeds 
hartelijk dankbaar vooral voor de meest kleine attenties en je 
was bemind door je innemende bescheidenheid. 

Wij hielden van Jou; wij mochten Jou. Wél bedankt, dag 
Rietje. Bid voor ons. 


