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Spant u lot hel uilmlr 
in om boor be nauUJc 
beur binnen Ic komen . 

Luc 13, 2.4-



Met dankbaarheid denken we terug aan 

ENGELBERTUS GERHAROUS JOHANNES 
MENSINK 

sinds 1954 weduwnaar van 

Johanna Maria Sophia Zuurwelle 

Hij werd geboren te Enschede op 16 no
vember 1897 en is overleden te Oldenzaal 
op 5 augustus 1979. Donderdag 9 augustus 
hebben wij afscheid van hem genomen tij
dens de gezongen Uitvaartd ienst in de St. 
Antoniuskerk te Oldenzaal en hem te ruste 
gelegd op de Begraafplaats aldaar. 

Na een menselijkerwijze voltooid leven 
heeft God zijn trouwe dienaar tot Zich ge
roepen. Na 's avonds nog gezellig in de 
familiekring van zijn dochter te hebben ge
praat, ging hij dan gewoontegetrouw tegen 
half elf naar bed, om in alle rust en vrede 
voorgoed in te slapen, zoals hij dit voor 
zichzelf altijd had gewenst. Waar het on
voorziene heengaan je op de vroege zon
dagmorgen overvalt, voel je je vreemd en 
bedroefd. Zo voorgoed wegslapen zonder 
een woord van afscheid. Maar door de 
tranen heen is er ook de dankbaarheid, dat 
vader een lang en pijnlijk ziekbed be
spaard is gebleven, zoals bij zijn zuster, 
van wie wij ook in deze dagen afscheid 
hebben moeten nemen. 
Opa Mensink was een blijmoedig mens. 
Opgenomen in het gezin van zijn dochter 
kwam hij aan goede zorgen in niets te-

kort. Ofschoon gehandicapt door erge doof
heid, was hij toch gelukkig met al 't mooie 
van iedere dag. Hij hield van mensen en de 
mensen hielden van hem. In vroeger da
gen was hij werkzaam als onderlading
meester bij de N.S. Hij maakte er zich vele 
vrienden. Mede hierom en door zijn warme 
belangstelling en deskundigheid maakte 
hij zich jarenlang verdienstelijk voor de 
gemeenschap als bestuurslid van de Ver
voersbond van de Spoorwegen. Op zestig
jarige leeftijd moest hij zijn werk opgeven, 
toenemende maagklachten en operaties 
noodzaakten hem hiertoe. 
Engelbert Mensink, of Bels, zoals wij hem 
noemden, was een man van karakter, le
vend van binnenuit, vol vertrouwen op 
God. Voortgekomen uit een familie, die 
zich sterk verbonden voelde met de Kerk, 
drie van zijn zusters zouden als rel igieus 
zich inzetten voor het werk van Gods kerk, 
tekende kerkbetrokkenheid en oprechte 
vroomheid ook zijn leven. Zo was hij meer 
dan 25 jaren een vaste pelg rim van de 
bedevaart naar Kevelaer, waarvoor hij een 
onderscheiding kreeg; zo ontving hij de 
laatste jaren geregeld de H. Communie 
aan huis, omdat hij niet meer goed ter been 
was. Je werd dan getroffen door zijn op
rechte vroomheid en gebedshoud ing. Hij 
zat er echt voor klaar , in stilte biddend. 
Hij hield van mensen, maakte graag een 
praatje en 'n kwinkslag. Voetballen mocht 
hi j graag zien, h ij was een echte fan van 
het Oldenzaalse Quick. Ook had hij prima 



verstand van eten koken , dat bleek on
langs nog toen zijn dochter op vakantie 
was, en hij in deze voor zijn kleinkinderen 
mocht zorgen. Je houdt het nu als een 
van die vele dierbare herinneringen aan 
hem over. Wij zullen zijn belangstellende en 
meelevende aanwezigheid voortaan moeten 
missen, dat doet ons verdriet. Maar meer 
nog zijn wij dankbaar dat wij zo'n lieve 
vader, broer en opa mochten hebben. Moge 
God zijn trouwe dienaar opnemen in zijn 
hemelse vreugde. Moge hij daar met moe
der en zijn familie voor altijd gelukkig zijn. 

Voor uw belangstelling en medeleven on
dervonden bij het overlijden van onze ge-
1 iefde vader, broer en opa Engelbert Men
sink, zeggen wij u allen hartelijk dank. 

DE FAMILIE 

Oldenzaal, aug. 1979 
p.a. Lyceumstraat 87 
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