
Gedenken wij in ons gebed 

BENNIE MENSINK 

echtgenoot van 

Betsie Kolmschate 

Hij werd geboren op 27 mei 1950 te Agelo 
en overleed plotseling op 2 december 
1986. Na een plechtige uitvaartdienst op 
9 december 1986 In de kerk van de H. Ple
chelmus te Oldenzaal volgde de crematie. 

"Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is 
gestorven" (Joh. 11 ,25). 

In deze woorden van Onze Heer vinden 
wij troost, nu Bennie zo plotseling uit ons 
midden is weggenomen. Ons verdriet is 
groot, omdat hij op zo'n jonge leeftijd en 
onverwacht gestorven is. Maar vooral, om
dat Bennie een hartelijk mens was en 
graag gezien bij velen. Op 27 november 
van dit jaar was hij elf jaar getrouwd met 
Betsie, van wie hij zielsveel hield. Zijn 
liefde voor haar nam toe, want ze was 
hem tot steun In de moeilijkheden op zijn 
levensweg. Als timmerman heeft hij altijd 
graag In de bouw gewerkt. Toen dat niet 
meer mogelijk was, heeft hij alles gedaan 
om ander werk te vinden. Met vreugde 
begon hij zijn nieuwe baan In Hengelo. 

In de Oldenzaalse gemeenschap voelde 
Bennie zich thuis. Spontaan groeiden 
goede kontakten met buren en vele an
deren. Veel tijd en moeite gaf hij aan z'n 
carnavalsvereniging, waarvan hij enkele 
jaren geleden hertog mocht zijn. Daarbij 
was hij een trouw lid van de reserve-politie. 
Hij hield van een goede verstandhouding 
met anderen. De band met beide families, 
vooral met zijn ouders, was voor hem van 
grote betekenis. Bennie voelde zich katho
liek en besefte de wisselvalligheid van het 
leven. Als er over gesproken werd, was 
z'n antwoord dikwijls: Oude mensen moet
en sterven, jonge mensen kunnen sterven". 
We zijn met Bennie verbonden, als familie 
en vrienden, door vele gevoelens van 
liefde en genegenheid. Evenals Bennie 
geloven wij in Jezus Christus. Dat Hij 
eeuwig leven geeft, aan wie in Hem gelooft. 
Dat verzacht ons leed en sterkt onze hoop 
op een weerzien bij God. 
Bennie, dank voor alles. Rust in vrede, 
wij blijven met je verbonden door ons 
gebed. 

Voor Uw gebed en blijken van deelneming 
bij het overlijden van Bennle danken wij U 
allen hartelijk. 

Betsie Menslnk - Kolmschate 
en familie 

Oldenzaal, december 1986 


