
Hij voert mij naar wateren, 
waar ik kan rusten. 



Met een gevoel van eerbied en dank
baarheid denken wij terug aan: 

JOHANNES MENSINK 

sinds 7 december 1976 weduwnaar van 
Dien Harbert 

Hij werd geboren op 15 december 1908 
in De Lutte, na een korte en ernstige ziek
te nam de Heer hem over in zijn armen, 
te midden van zijn gezin op vrijdag 14 
december 1979. 
Dinsdag 18 december hebben wij hem 
begeleid naar zijn laatste rustplaats op de 

R.K. begraafplaats van De Lutte. 

Nu is ons pa er ook niet meer. 

In alle stilte en rust, riep God deze een
voudige man, geheel voorbereid tot Zich . 
Juist toen wij toch weer 't gevoel kregen, 
dat hij na zijn ziekte van vorig jaar her
stellende was. moesten wij machteloos toe 
zien . dat er een eind moest komen aan 
zijn mooie en arbeidzame leven. 
Samen met ma, van wie wij voor drie jaar 
afscheid moesten nemen, heeft hij zijn le 
ven lang, hard gewerkt. 

Een blijvend teken hiervan staat nu op de 
plaats, waar hij graag te midden van zijn 
gezin, verbleef. 
Ook nu bleek weer eens duidelijk hoe 
woorden te kort schieten, om gevoelens 
weer te geven . 
Nooit heeft hij zich in woorden uitgelaten 
over het gemis van zijn vrouw. 
Hij was nooit alleen en vaak omringd door 
zijn dierbare kleinkinderen. 
Maar toch zat er in het leven van hem, 
na de dood van ma, een leegte, die nie
mand van ons kon opvullen. 
Hij was altijd het liefste thuis, dicht bij 
zijn boerderij en zijn dierbaar gezin. 
Hij gaf ons een voorbeeld van een goed 
leven. Wij zijn echt dankbaar zo'n man als 
vader gehad te hebben. 

Uw aanwezigheid en medeleven was voor 
ons een troost, waarvoor wij U hartelijk 
danken . 

FAMILIE MENSINI< 

DE LUTTE, 18 december 1979 
Beuni~erstraat 25 


