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Dankbare herinnering aan 

Truus Mensink - Meijer 

sinds 13 juli 1994 weduwe van 

Joop Mensink 

Zij werd geboren te Hengelo op 20 augustus 
1926 en overleed na het ontvangen van het 
Sacrament der Zieken op 21 april 1997. 
We hadden haar lichaam 25 april voor het laatst 
bij ons tijdens de viering van de H. Eucharistie 
in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we 
haar bij Joop te ruste hebben gelegd op het 
parochieel kerkhof aldaar. 

De laatste levensjaren zijn voor Truus niet 
gemakkelijk geweest. 
De ziekte en dood van Joop hadden een zwaar 
kruis op haar schouders gelegd en dit werd nog 
verzwaard omdat zij toen aan haar lichaam al 
voelde dat ook zij ziek begon te worden, zonder 
daar overigens met anderen over te praten. 
Ze heeft dit zware kruis moedig gedragen en 
was bijzonder dankbaar voor de intense zorg, 

die ze van haar familie, buren, thuiszorg en 
Stichting Leendert Vriel mocht ontvangen. 
Truus was een vrouw, die er altijd verzorgd en 
mooi uit wilde zien. 
Ook in huis moest alles schoon en netjes zijn. 
In haar jonge jaren is ze conductrice op de TET
bus geweest. 
Daarna is ze ruim 15 jaar werkzaam geweest in 
de bejaardenzorg. Zo heeft ze ook Anna 
Verhoef, de huisgenote van pastoor de Goey 
aan de Wilhelminastraat geholpen. 
Ook heeft Truus veel vrijwilligerswerk gedaan bij 
de aktiviteitenbegeleiding op "Helmerzijde" in 
Enschede. 
In de vrije tijd sportte ze graag. Zo was ze lid 
van een kegel- en gymclub. 
We mogen van haar zeggen dat ze altijd dienst
baar In het leven heeft gestaan. 
Truus was een gelovige vrouw, die zich bijzon
der verbonden voelde met de St. 
Nicolaasparochie. 
We bidden God dat het nu Pasen voor haar 
mag zijn. Haar Goede Vrijdag is nu ten einde. 
Truus, rust in vrede en blijf bij God in liefde met 
ons verbonden. 

Voor uw deelneming en meeleven ondervonden 
tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze 
zuster, schoonzuster en tante betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Fam. Notkamp - Meijer 
Fam. Mensink 


