


Gedenk mij in uw offer en gebed 

Bernardus Johannes Mensink 

weduwnaar van Bartha Dijkhuis, 
eerder van Hendrika Johanna Eysink. 

Hij werd geboren 18 december 1880 te 
Denekamp. Gesterkt door het Sacrament 
der zieken overleed hij in het r.k. zieken
huis te Oldenzaal op 16 maart 1972. In 
het crematorium te Usselo hebben wij 
21 maart d.a.v. zijn lichaam aan de aarde 
toevertrouwd. 

Bij zijn uitvaart en crematie hebben wij 
gebeden: ,,Mogen de engelen u geleiden 
naar het paradijs; dat bij uw aankomst 
de martelaren u opnemen en brengen 
naar de heilige stad van het hemelse 
Jeruzalem. En moogt ge daar de eeuwige 
rust genieten in vrede". 
En in de prefatie van de H. Mis van 
Requiem bidden wij : het leven wordt 
niet opgeheven, maar veranderd. Dit 
houdt in dat allen die in Christus ge
loven, wel zullen sterven, maar niet voor 
eeuwig. Hun aardse leven houdt op te 
bestaan, maar het leven in Christus gaat 
door en zal zijn voltooiing vinden in de 
verrijzenis, ook van het lichaam. Zo is 
het leven : wij leven om te sterven en 
om door de dood heen het eeuwig leven 
in te g-aan. Gelukkig de mens die goed 

leeft en daarom ook goed sterft, want zo
als de boom valt zo blijft hij liggen. 
"Ik zal eens sterven, maar weet niet 
waar. Ik zal eens sterven, maar weet 
niet wanneer. Ik zal eens sterven, maar 
weet niet hoe". 
Mijne dierbaren, familie en vrienden, ik 
ga jullie verlaten nu. Weest bedankt voor 
het goede dat ge aan mij gedaan hebt. 
Moge de goede God u daarvoor lonen. 
Wij zijn maar zwakke en sterfelijke 
mensen; Hij, de Heer van leven en dood 
meet met andere maten dan wij ; aan zijn 
barmhartigheid mogen wij ons toever
trouwen. Het is onze vurige hoop en ver
wachting dat wij over de grens van leven 
en dood heen ééns weer samen zullen 
zijn. Heer, geef hem de eeuwige rust in 
vrede. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze zorgzame vader en 
opa 

B. J. Mensink 

betuigen wij u onze hartelijke dank. 
Fam. H . J. J. Mensink-Kerperiën 

Denekamp, 21 maart 1972 
Molendijk 1. 


