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Ter dankbare herinnering aan 

ANNA HELENA MENSEN 

Zij werd geboren op 30 april 1904 te Zwartemeer. 
Zij overleed, voorzien van het sacrament der 
zieken in de Veltmanstichting te Weiteveen op 
13 oktober 1984. Op donderdag 18 oktober namen 
w ij afscheid van haar in een plechtige uitvaart
dienst, waarna wij haar stoffelijk overschot ter 
aarde bestelden op het R ._K. kerkhof te Weiteveen. 

Z ij was de oudste van de 5 kinderen, waarmee de 
familie Mensen -Linneman werd verblijd. Al vroeg 
g ing zij in betrekking, zoals in die tijd gebruikelijk 
was . Daarom ook bleef zij achter, toen de familie 
Mensen in 1922 zich vestigde in Weiteveen. Later 
komt ook zij naar Weiteveen en wordt huishoud
ster bij Pastoor Velt man. Deze taak zou zij met 
toewijding bl ijven vervullen tot zij door de ge
vreesde volksziekte T.B.C. werd getroffen en zij 
ongeveer 3 jaar lang moest "kuren" . Daarna werd 
haar leven in beslag genomen door de zorg voor 
haar ouders . In die periode van haar leven is zij 
vooral de toegewijde verzorgster geweest van 
haar zieke moeder, die zij tot het einde toe heeft 

bijgestaan met inzet van al haar krachten en toon
de zij zich ook een moeder voor haar nichtje die 
in het ouderlijk huis was opgenomen en waaraan 
zij zich overmatig hechtte . Toen haar lichamelijke 
en geestelijke krachten afnamen en zijzelf hulp 
behoevend werd, mocht zij rekenen op de l iefde
volle zorg van haar nichtje en diens echtgenoot, 
totdat het hun krachten te boven ging en zij op 
genomen werd in de Veltmanstichting, waar zij cie 
laatste weken van haar aardse leven liefderijk 
werd verpleegd . Zo was haar leven een voort
durend zorgen en zich inzetten voor anderen. 
De kracht daartoe vond zij in een diep geloof, dat 
zij geërfd had van haar ouders en dat zijzelf ten 
einde toe bleef voeden door een intens gebeds
leven. Zo zullen wij haar blijven gedenken als 
een vrouw, die al was zij zichzelf bewust van haar 
zwakheden haar leven .in dienst stelde van haar 
naasten, een vrouw ook van gebed. Wij geloven, 
dat God haar nu beloont voor alwat zij betekend 
heeft voor haar naasten en haar bidden heeft 
verhoord. 

Zij ruste in vrede. 

Voor uw bl ijken van meeleven tijdens haar ziekte 
en bij haar overlijden betu igen wij U onze harte
lijke dank. 
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