
t In ons gebed blijven we gedenken 
en in onze herinnering bewaren 
het leven van ons familielid en 

onze medebewoonster 

Gerarda Maria 
Mensink 

Ze werd geboren te Reutum op 10 april 1914 en is 
overleden. gesterkt door het Sacrament der Zie 
ken, op 25 november 1990 in de Eeshof te 
Tubbergen . Na de Uitvaartliturgie in de parochie· 
kerk van Reutum os ze daar te rusten gelegd op 
het parochiekerkhof 

Deze overledene. Marie Mensink. zoals ze ge
noemd werd. heelt een leven geleid van werken. 
bidden en opofferingsgezonoheid. Het was niet 
opzienbarend. ze was gewoon: bescheiden, zacht 
van aard, alt•Jd bereid een helpende hand uot te 
steken. als familie of medemensen uit de om
geving haar nodig hadden Ze leefde in de geest 
van Christus. een leven: kostbaar in de ogen van 
God en Schepper 
Samen mc.t haar zus. Santje, verbleef ze veel 
jaren in haar ouderl ijk huis, waar ze een waarde
volle bi1drage leverde aan de werkzaamheden. 1n 
het huishouden en ook wel op de boerderiJ Van 
huis uot godsd1enst1g opgevoed, bleef ze als een 
diepgelovige vrouw trouw aan alles wàt ze on 
haar 1onge Jaren had geleerd: bidden. de gang 
naar de kerk en later naar de kapel van de Eeshof. 

Op de leeftijd waarop ze wat meer rust zocht, is ze 
samen met haar zus naar het verzorgingshuis de 
Ees hof gegaan 1 O 1aar lang heeft ze daar ge
woond. het waren mooie ri.;stige Jaren. ze voelde 
er zoch thuis. Ze verzorgde het huishouden en ook 
voor haar tuint1e had ze alle zorg . Ze had goede 
contacten met medebewoners. het was er gezel
lig en 1e was er welkom . 
Toen kwam de periode van haar laatste zoek-zijn. 
Na onderzoek in het ziekenhuis wist ze dat beter
schap niet mogelijk was. Ze wilde graag thuisblij
ven om daar verzorgd te worden Veel steun heeft 
ze in die weken gehad aan haar zus. De laatste 
zes weken verbleef ze in een logeerkamer van het 
verzorgingshuis. ingericht als ziekenkamer. In 
alle rust en overgave ontving ze het Sacrament 
van de Zieken. Vooral in doe laatste weken heeft 
haar familie haar b11gestaan, vele nachten heb
ben ze biJ haar gewaakt. Ze was er dankbaar voor. 
Uitgeput door ziekte IS ze in overgave overleden, 
omringd door haar familie en personeel, dat haar 
met liefde en bekwaamheid heeft verzorgd Een 
woord van dank 1s hoer op ziJn plaats. 
Ze leeft nu voort in onze herinnering als een 
goede, vriendelijke vrouw doe het leed van haar 
ziekte op voorbeelooge wijze heelt gedragen. 
Marie, leef nu voort on Gods vrede b1J Jezus en 
z11n en uw Moeder, Maria. 

Voor uw belangstelling tl1dens haar ziekte en 
medeleven ondervonden na het overlijden van 
onze zuster. schoonzuster en tante, zeggen wij U 
hierbij oprecht dank 

Fam Mensink 
Reutum, 28 november 1990 


