
t 
Gedenk 1n uw Ç• b&a· n 

Alfons Maria Johannes Meenhuis 
echtgenoot van 

MARIA ANNA JOSEPHINA ENSINK OP REIMER 

Hij werd geboren te Rossum op 7 mei 1934 en is 
overleden 1n het r.k. z1ekenhu1s te Oldenzaal na voor
zien te Z•Jn van het Sacrament der Ziekenzalving op 
7 1un1 1989. Na oe Euchanst1ev1e11ng op 10 iuni 1989 
hebben we hem ter ruste gelegd op het r.k. kerKhol 
te Rossum. Daar wacht h11 op de vem1zen1s. 

Een edel mens, 11".et een groot hart voor zijn gezin, 
onze gemeenschap en da natuur 1s veel te vroeg uit 
ons midden weggeroepen. 
Wl1 z11n bedroefd om het heengaan van deze fi1ne 
mens, maar ook dankbaar voor alles wat hij voor 
ons belekend heelt. 
Zijn grote hart ging allereerst uit naar z11n gezin, zi1n 
vrouw en zijn kinderen. Door z11n zorgzame liefde 
heeft hij daar een fijne sfeer geschapen van onder
linge helde en verbondenheid met elkaar, samen 
met z11n vrouw Mane~e . Hij ·•as graag temidden van 
hen. 
Hij heeft dan ook gevochten mei de dood om z11n 
2S-jang huwelijk nog te kunnen vieren saman met 
zi1n gezin en naaste familie. Ook al heeft hiJ dit 
moeten meemaken vanaf zi1n ziekbed in een Eucha
nst1ev1enng in de kapel van het z1ekenhu1s, h11 was 
bliJ en Qelukk1g want hij was er nog. Bedankt Rector 
Bouwhu1s. 
De bezorgdheid voor de toekomst van zijn kinde1en 
heeft hem bezig gehouden tot op het laatste moment. 
Alfons bezat de gave te genieten van het geluk van 
anderen. Daarom ook onderhield hiJ een hechte band 
van verbondenhe•d met zijn familie. Door zi1n werk 
gedurende 32 1aar b11 de Gemeente Weerselo kende 

hiJ vele mensen en velen kenden hem als een geode 
vr1erd omdat hij belangstelling had voor hun wel en 
wee en met hen Meeleefde. 
Toen de realiteit van de ongeneeslijke ziekte tot hem 
doordrong was dit een zware slag voor hem en z11n 
gezin. H11 heelt het verwerkt op een bewondenngs
waard1ge en bijna boven menselijke wijze. In z11n 
diepe geloof dat de dood niet het laatste woord 
heelt, heelt hiJ het rustig en gelaten aanvaard. Geen 
klacht of teken van opstandigheid is ooit over zlrn 
lippen gekomen. Alles was goed. 
Het sterke hart heelt het moeten afleggen tegen de 
dood. Zi1n gro!e hart van helde, zorg en belangstel
ling voor zijn medemens zal altijd in onze hennne
rmg blijven voortleven. Wij danken God voor al het 
mooie dat we door z11n leven ervaren !lebben. 
Lieve vrouw en kinderen, bedankt voor 1ull.e goede 
zorgen en l1elde,vooral t11dens m11n ziekte. Julhewa.ren 
voor mij een grote steun en troost. Bewaar de f11ne 
sfeer in ons gezin en heb zorg voor elkaar. Troost 
elkaar met deze woorden: . Wie gelooft in de Heer 
heelt eeuwig leven. Ik ben nu gelukkig bij de Heer". 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
betoond tijdens ziekte en overlijden van mijn lieve 
man en onze lieve vader, betuigen wij onze oprechte 
dank. 

M. Meenhuis-Ensink op Reimer 
en kinderen 


