
Een licht tol ucrlirhling 
ber hcibrncn en be glorie 
nan lsraël , um nolk . 

Luc. 2,32 



Met dankbaarheid denken we terug aan 

GERHARDUS HERMANNUS MENSINK 

de· goede man van 

Aleida Hendrika Euphemia Nollen 

Hij werd 23 september 1912 te Losser 
geboren. Hij stierf op 18 juni 1981 in het 
ziekenhuis te Oldenzaal, nadat hij eerst 
gesterkt was door het Sacrament van de 
Zieken . Zijn lichaam hebben we begraven 
op het kerkhof van Oldenzaal. 

Hij was een goede man . Samen met zijn 
vrouw leefde hij gelukkig daar aan de 
Oldenzaalsestraat. Bijna 32 jaar waren ze 
getrouwd. Vooral na zijn vervroegd pen
sioen genoten ze van het leven in alle 
rust. Daarvoor had hij gewerkt op de 
houtzagerij 'De Volharding' . 
Hij was ook een man , die echt kon ge
nieten van de natuur. In vroegere tijd 
zwierf hij uren door het Lutterzand. Nu 
kon je hem dikwijls aantreffen op zijn 
stuk grond , dat hij helemaal met de hand 
omspitte. Met liefde keek hij hoe alles 
groeide en bloeide. 
De laatste tijd voelde hij zich niet goed 
en geleidelijk drong het tot hem door dat 
zijn einde zou naderen. Zijn zorg bij dit 
alles was niet zozeer zichzelf als wel zijn 

vrouw; als zij het maar goed zou hebben . 
Hij leefde zijn leven vanuit een oer
degelijk twents geloof. Zolang hij kon 
bezocht hij trouw de ~erk en het deed 
hem pijn dat hij de laatste tijd niet meer 
kon gaan. 
We vertrouwen dat hij nu zijn God zal 
zien van aangezicht tot aangezicht. Moge 
Maria, de patrones van zijn parochie, hem 
begeleid hebben naar het hemels Vader
huis. Hij ruste in vrede. 

Voor de vele blijken van medeleven on

dervonden tijdens de ziekte en na het 

overlijden van mijn lieve man, zeg ik u 

hartelijk dank. 

A. H. E. MENSINK- NOL TEN 

Losser, juni 1981 


