


Dierbare nagedachtenis aan 

Maria Susanna Mensink 

Zij werd op 3 Oktober 1907 te 
Reutum geboren. Na een liefdevolle 

verzorging in het Woon- en 
Zorgcentrum "de Eeshof" en 

verpleeghuis "Het Meulenbelt te 
Tubbergen, is zij na voorzien te zijn van het 
H . Sacrament der Zieken op 5 juli 2001 in 

vrede heengegaan. Na een gezongen 
Uitvaartmis op 9 juli in de parochiekerk van 
de H .H . Simon en Judas te Reutum, hebben 

wij haar op het parochiekerkhof aldaar te 
rusten gelegd. 

Tante San zag het levenslicht in een gezin van 
acht kinderen. Zij werd geboren met een handicap 
wat haar leven sterk bepaald heeft. Ze schaamde zich 
daarvoor en voelde zich vanwege de handicap 
minder dan een ander. Tante San kon zich moeilijk 
uiten. Ondanks alles kon zij alle werkzaamheden 
verrichten. Op jonge leeftijd verloor ze haar moeder, 
dit heeft de vorming van haar persoonlijkheid al 
vroeg bernvloed. Na de lagere school ging zij naar 
Ootmarsum waar ze voor coupeuse leerde. Daarna 

werkte zij in vele gezinnen, wat ze met veel plezier 
heeft gedaan. Met haar zus Marie woonde zij vele jaren 
in het ouderlijk huis, waar zij een grote bijdrage leverde 
in het huishouden. 

In 1966 verhuisden ze van de Velinksweg naar de 
Kerkstraat. Toen hadden ze meer vrije tijd en genoten 
van de vele kaartavonden en fietstochtjes die zij samen 
maakten. In 1981 verhuisden ze naar een aanleun
woning van "de Eeshof'. Toen in 1990 haar steun en 
toeverlaat, haar zus Marie, overleed, verloor het leven 
alle glans en pakte zij de draad van het leven niet meer 
goed op. Door een maagbloeding verzwakte zij, 
waardoor opname in het verpleeghuis noodzaak werd. 
Ondanks dat iedereen zijn best deed, bleef daar alles 
vreemd voor haar en voelde zij zich er niet thuis. 
Langzaam verzwakte zij verder en sliep rustig in. Tante 
San was bijzonder gelovig, vaak is ze naar Kevelaer 
geweest. Ze keek vol vertrouwen uit naar de dag van 
haar sterven. Dan zou ze weer mogen zijn bij de Lieve 
Heer en al die anderen die haar in geloof voorgingen. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens haar ziekte en 
na het heengaan van mijn dierbare zus en onze tante 
zeggen wij u oprecht dank. 

Familie Mensink 

Reutum, 9 juli 2001 


