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Dankbare herinnering aan 

Gerhard Herman Mensink 
weduwnaar van 

HERMINA GEERTRUIDA LENFERINK 

Hij is geboren te Reutum op 29 juni 1902. Gesterkt 
door het H. Sacrament der Zieken is hij op 29 maart 
1996 thuis vredig ingeslapen. Na de plechtig gezon
gen uitvaart in de parochiekerk van de H.H. Simon 
en Judas te Reutum, hebben we op 2 april d.o.v. zijn 
lichaam te ruste gelegd op het parochiële kerkhof 
aldaar. 

Pa was de oudste zoon uit een gezin van zeven kin
deren. Reeds op 11 jarige leeftijd verloor hij zijn 
moeder. Na de lagere school werd van hem verwacht 
dat hij thuis mee zou helpen op de ouderlijke boer
derij. 
Het verlies van zijn moeder op jonge leeftijd heeft 
zijn persoonlijkheid beïnvloed. Hij kon moeilijk zijn 
diepste gevoelens uiten en verwerkte alles zelf in zijn 
binnenste. 
Pa was een eenvoudig en bescheiden man en vroeg 
nauwelijks iets voor zichzelf. Met hart en ziel was hij 
verknocht aan de boerderij die hij later met moeder 
verder uitbouwde. Op 28 oktober 1948 trouwde hij 
met Mien Lenferink. Uit hun huwelijk werden twee 
dochters geboren. Samen zetten zij zich in voor het 
welzijn van de kinderen en de boerderij. 

Naast het werk op de boerderij had hij verschillende 
hobby's. Hij hield van de voetbalsport en mocht 
graag klootschieten en een kaartje leggen. 
Hij genoot van de muziek, meer dan veertig jaar was 
hij lid van het kerkkoor en vele jaren lid van de 
Harmonie St. Jozef. 

Pa was een gelovig man, die trouw was in zijn kerk
gang en een grote devotie kende tot Maria. Het was 
voor hem een hele geruststelling dat Riky en Ben de 
boerderij voortzetten. Samen met moeder genoot hij 
de laatste jaren een liefdevolle verzorging in de 
huiselijke omgeving. Hij mocht de gezegende ouder
dom bereiken van 93 jaar. 

Precies tien maanden na her overlijden van moeder 
is hij thuis in alle rust ingeslapen. Zijn aardse leven 
is voltooid, hij is nu voor altijd verenigd met moeder 
in de eeuwige liefde bij God. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling na 
het overlijden van onze vader en opa, zeggen wij u 
oprecht dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

7667 PG Reutum, 2 april I 996 
V elinksweg 18 


