


Een dierbare herinnering aan 
ADRIAAN JOSEPH MENSINK 

echtgenoot van 
Johanna Maria Mülder 

Hij werd geboren 10 nov. 1931 te Dene
kamp ; geheel onverwacht overleed hij 10 
maart 1972 te Denekamp, nog voorzien van 
het H. Oliesel. 14 maart d.a.v. hebben wij 
zijn lichaam ter ruste gelegd op het r.k. 
kerl<hof in Denekamp. waar het de blijde 

Verrijzenis wacht. 

Volkomen onverwacht werd onze lieve man 
en vader uit ons midden weggerukt; wij 
staan geslagen en diep bedroefd bij zijn 
dood . In ons is de pijnlijke vraag : waarom? 
Als enigste antwoord weten wij niet anders 
dah diep te buigen voor het ondoorgron
delijk mysterie van leven en dood ; wij 
zeggen het Jezus na. die op de grens van 
leven en dood niet anders wist te stamelen 
en te bidden : ,, Vader, waarom ?" 

Wij . zijn vrouw en kinderen en z'n vele 
vrienden en bekenden. wij hadden hem zo 
nodig ; hij had nog zoveel voor ons kunnen 
en willen doen. Want zó hebben wij André 
gekend : iemand die altijd spontaan klaar 
stond met al zijn enthousiasme en vakman
schap, midden in de spanningen van onze 
tijd . Hij wilde altijd iedereen helpen, een 
goede mens zijn; en daarom brnk z' n hart 
onder deze zware last . 

Wij zijn geslagen, niet verslagen In ons 

blijft de herinnering aan een fijne mens. 
een diep gelovige christen; dat zal nooit 
in ons sterven. En wij zijn dankbaar voor 
het goede dat hij voor ons deed en nage
laten heeft. In nederig en diep geloof we
ten wij dat zijn en onze Verlosser lééft. dat 
André gelukkig en in eindeloze vrede leeft 
in het Vaderhuis . 

Mijn lieve Annie en kinderen, mijn goede 
vrienden en familieleden : ik ga jullie ver
laten; hier op aarde zien we elkaar niet 
meer. Maar bij ons aller Vader wacht ik 
op jullie tot wij weer samen zullen zijn, 
waör geen pijn en zorg, geen angst en 
droefheid meer is. 

Weest allen bedankt voor de liefde en 
vriendschap die ik van jullie mocht ont
vangen; dat is het laatste wat ik heb te 
zeggen. 

Wij die hem kenden en liefhadden. bid 
den : Kom, Heer Jezus, kom . 

Voor Uw deelneming , ondervonden na het over
lijden van onze beminde echtgenoot en vader 

ANDRE MENSINI< 

betuigen wij U onze hartelijke dank .. 

Denekamp, maart 19 7 2. 
Oldenzaalsestraat 2 4 

Familie Mensink-MOlder 


