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Ter herinnering aan 

Frans Mensink 

echtgenoot van Riet Koehorst 

Frans werd geboren op 9 juli 1927 te Denekamp en hij 
overleed, onverwacht op 16 januari 2000 in het zie
kenhuis Medisch Spectrum Twente te Oldenzaal. Na 
een plechtige Uitvaartmis op 20 januari 2000 in de St. 
Nicolaaskerk te Denekamp werd hij ter ruste gelegd op 
onze begraafplaats. 

· Komt, gezegenden van mijn Vader • (Mt. 25,35). 

Groot is ons verdriet om het heengaan van mijn lieve 
man. onze dierbare vader en opa. In de 72 jaar, die 
hem gegeven werden, is Frans voor veel mensen tot 
een zegen geworden. In de eerste plaats voor zijn 
vrouw Riet, van wie hij heel veel hield. Sinds 1961 
deelden zij lief en leed. Haar nabijheid was de belang· 
rijkste pijler van zijn leven. Als een zorgzame vader 
heef! hij aan Robert en Carmen alles gegeven wat kon 
bijdragen aan een gelukkige toekomst voor hen. Dat 
Robert de zaak en daarmee zijn levenswerk wilde 
voortzetten maakte hem tot een bijzonder tevreden 
mens. 

Samen met zijn broers werd in de loop der jaren een 
mooi bedrijf opgebouwd. In 1964 kwam het autobedrijf 
aan de Oranjestraat tot stand. Vele jaren heeft pa taxi 
gereden. Hij deed dat met veel plezier. Het taxivervoer, 

maar ook het bedienen van het tankstation. bracht 
hem dicht bij het wel en wee van mensen uit 
Denekamp. Zo leerde hij vele mensen kennen en 
waarderen. Tientallen jaren was hij lid van de vrijwillige 
brandweer. Het was tegelijk z'n hobby, evenals het 
nauwkeurig volgen van de verrichtingen van de voet
balclub DOS. 

Pa was altijd in de weer. Ook in de laatste twaalf jaar, 
toen z'n gezondheid gaandeweg minder werd. Hij bleef 
vol belangstelling voor het bedrijf. Vier jaar geleden 
kwamen de eerste tekenen van een spierziekte naar 
voren. Pa kon genieten van het gewone van het leven. 
Hij hoefde geen bijzondere dingen en wilde absoluut 
niet op de voorgrond treden. Heel veel vreugde gaf 
hem de geboorte en het opgroeien van z'n kleindoch
ter Sharon. Als gelovige mens was hij dankbaar voor al 
het goede, dat God hem door mensen gaf. Dapper 
heeft hij veel pijn willen dragen. De operatie die ver
lichting moest bewerken, heeft helaas niet het gewens· 
te resultaat gebracht. Z'n krachten herstelden niet. Nog 
onverwacht, maar gelukkig in alle rust. is hij heenge
gaan naar het andere leven bij God. 

Heer. schenk hem de eeuwige rust en het eeuwige 
licht verlichte hem. 

Dat hij moge rusten in vrede. 
Amen. 

Voor uw gebed en uw medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve man, onze goede vader 
en opa danken wij u van harte. Het was voor ons een 
grote steun in deze moeilijke dagen. 
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