
In dankbare herinnering aan 

Johannes Hendrikus Mensen 
Hij werd aeboren 10 juni 1696 in Geteloermoor 
CD). Hij trad in hot huwelijk met Wilhelmina, 
Geertruida Weuathuls op 5 oktober 1933. 
Samen mocbton ze de ouders worden van 
drie dochters en twee zoons die hen weer 
ell kleinkinderen mochten aeven. 
Na ruim 49 jaai- met haar getrouwd te zijn 
geweest, ia hij aeatorven op 13 december 
1982. Wo hebben zijn lichaam bearaven op 
ons kerkhof in Langeveen op 16 december 
d.o.v .. 

"Het komt wel goed'", zo kon hij vaa.k zeggen. 
Hiermee drukte hij zijn vertrouwen uit In 
het leven en In de toekomst. 
Velen in zijn omgeving heeft hij daa1mee 
ondersteund en meed gegeven. Er was een 
sfeer van tevredenheid en rust om hem heen. 
Al vroeg loerde hij voor anderen verant· 
woordelijkheld dragen. En bij een afwegen 
dan van zijn eigen levensgeluk met dat van 
andoren, gaf hij zichzelf niet gauw de voor· 
rang. 
Gezellig vortollor als hij was, kon je met 
plezier naar hem luisteren. 
Verschillenden van zijn kinderen herinneren 
zich nog zijn nuchtere lijfspreuk; '"Wlchter. 
hcolt •t verstaand d'r bij". Vooral voor zijn 
kleinkinderen was hij door zijn vredigheid en 
blijheid oen fantastische opa. 
Ruime tijd van te voren heeft hij in zijn 
lichaam de tekenen gevoeld van zijn nade
rend einde hier. Maar hij was niet angstig of 
opstandig. '"Het Is allemaal goed". Zijn ergste 

pijn was het bewustzijn dat zijn dierbaren 
nu zonder hem verder moesten. 
Hij heeft de gcuade gehad om tot het einde, 
te midden van zijn dierbaren te mogen blijven 
en om van zijn huisgenoten tot het laatst de 
toegewijde verzorging te ondervinden. 
Zo kreeg hij terug wat hij had gegeven. 
Een goed en gelovig mens 18 van ons heenge
gaan. "Er zat geen schep kwaad in" kan 
rru•m do mensen horen ze&gen. 
Mooie herinneringen heeft hij bij velen ach· 
tergolaten. 

GEBED 
Goede Vader, 
$choppers Jens hield van het leven 
omdat hij zo diep geloofde in U 
die hom dit gaf. 
U was een "Vader" voor hem. 
Wij bidden U, 
geef ons zijn vertrouwen en 
vredigheid en zijn onversaagde moed 
om altijd uitkomst te zien. 
Dan zullen wij zijn geloof in het leven 
weer kunnen doorgeven aan anderen 
en a.a.n hen die na. ons koman. 
Wij vragen U dit ook op voorspraak 
van onze moeder Maria, 
voor wie hij zo'n grote verering had, 

Amen. 

Uw belangstelling en meeleven zijn voor 
ons een echte troost. 
Wij zijn U er oprecht dankbaar voor. 

Mevr. W. G Mensen - Weusthuis 
kinderen en kleinkinderen 
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