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Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Albertus Franciscus Mensink 
Jan 

Jan Mensink werd 72 jaar geleden geboren in Reutum. 
Hij overleed op 5 juli 2001 na een moedig gedragen ziekte in 

het ziekenhuis Twenteborg te Almelo, gesterkt door het 
H. Sacrament der Zieken. Op 9 juli hebben wij afscheid van 

hem genomen in de St. Georgiuskerk in Almelo. 

Als echtgenoot, vader en opa hebben wij je gekend als een 
man met een brede belangstelling voor de wereld om je heen. 
Zelfs in de laatste dagen van je leven probeerde je via krant 
en TV op de hoogte te blijven van al het nieuws, zowel veraf 
als dichtbij. Vooral was en bleef je echter altijd geînteresseerd 
in het wel en wee van de mensen die je dierbaar waren. 
Tijdens je leven heb je verschillende tegenslagen gekend. De 
wijze waarop je hier mee omging, dwong bij ons altijd diepe 
bewondering af; altijd weer was je in staat je blik hoopvol te 
richten op een betere toekomst, hierbij gesteund door je 
rotsvaste geloof. Door de gedrevenheid die je zeker ook 
kenmerkte, kwam je telkens weer waar je wezen wilde. Zelfs 
toen duidelijk werd dat je ziekte onomkeerbaar was, bleef je 
optimistisch zoeken naar een mogelijke genezing. We hebben 
je nooit horen klagen, want zoals je zelf eens treffend 
opmerkte: "Als klagen echt zou helpen, zou ik de hele dag 
niets anders doen." Muziek nam in je leven een grote plaats 
in. Je hield ervan om naar muziek te luisteren, maar nog fijner 
vond je het zelf muziek te maken. We zijn je dankbaar dat je 
deze liefde voor muziek ook ons hebt bijgebracht. 
Je speelde graag piano en accordeon, maar je grote liefde ging 
toch uit naar het zingen. Vele jaren was je actief lid van het 
Almelo's Christelijk Mannenkoor, een koor dat in je leven een 
grote plaats innam. Toen je gezondheid het je onmogelijk 

maakte de wekelijkse koorrepetitie bij te wonen, was dit een 
zware slag voor je. Maar ook dat kon je accepteren. De talloze 
blijken van waardering en belangstelling van je collega-zangers 
zijn hierbij voor jou en Siny een grote steun geweest. Op een 
bijzondere manier probeerde je altijd alles te regelen: je had een 
scherp oog voor details en je kon soms erg ver gaan in je streven 
naar perfectie. Zorgzaamheid was voor jou geen loze kreet, want 
altijd zorgde je goed voor de mensen en de dingen die je dierbaar 
waren. Je wilde graag dat dingen afgerond waren, want je had een 
hekel aan allerlei losse eindjes. Tijdens je laatste maanden kon je 
nog veel regelen en afinaken en dat gaf je veel voldoening. Zo 
heb je bijvoorbeeld je stamboomonderzoek nog afgerond, een 
onderzoek waarin je je belangstelling voor de historie van "jouw" 
Reutum en je oog voor detail zo goed kon combineren. Doordat 
je in staat was in de laatste fase van je leven tijd te besteden aan 
de afronding van allerlei zaken, vond je uiteindelijk de rust om 
afscheid te kunnen nemen. Het bleef echter moeilijk voor je om te 
accepteren dat je je gezin en met name je kleinkinderen op wie je 
zo trots was, achter moest laten. Nooit meer samen een gezellig 
dagje uit. Voor ons blijven ook die uitstapjes waardevolle 
herinneringen. Je leven is nu voorbij . Je bent vredig ingeslapen na 
van ons op jouw eigen wijze afscheid te hebben genomen. Er was 
plaats voor dankbaarheid, voor verdriet en soms gelukkig ook 
voor humor. Het was een goed leven. In onze levens speelde je 
een heel belangrijke rol. Dit zal altijd zo blijven, ook nu je helaas 
niet meer bij ons bent. 

We bedanke~i~d~reen die zo met ~~~Ï;~~fÏ;;:;~~g~i~~fd tijdens de 
voorbije maanden. Het maakt het verlies van mijn man, onze 
vader en opa een beetje minder zwaar. 
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