
In uw Heilige Mts en gebed wordt aanbevolen 

GERARDUS MENSINK 
echtgenoot van 

GESINA KAMPHUIS 
weduwnaar van 

Aleida Gesina Aan de Stegge 
vh. weduwnaar van 

Gesina Maria Holtwijk 

De dierbare ovcrJcdcoe werd geboren op 15 dec, 
1873 In Groot Agelo te Uenekamp. Al ~roeg In zljo 
]even kwam hij samen met zijn moeder voor het be
drijf te ,taan. Op 17 Jan. 1907 Jcoo, hij zich voor God 
tot vrouw Ccsioa Maria Holtwijk. Niet lang mf)cht hij 
?tja gclJefde behouden. want zij ging heen naar de 
Vader op 25 aug. in hette1Edc jaar . Een weinig tijd 
later moest hij tijn moeder naar het graf begeleiden, Is 
het wonder dat h i j, menselijk teleu.rgestcJd maar moei
lijk aan de slag kon komen ? Ue lijd heelde het leed 
en op 12 nov. 1913 koos hij ?ich a ls Jevensge2cllin 
Aleida Gcaina Aan de Stegge Uit hun hefdcsverbinding 
mocht hij 5 kinderen zien voortkomen. Maar wederom 
sloeg het leed toe. Op 6 febr. l 923 moest hij zijn ge
lJefde afstaan aan God. Een goede hulp en steun was 
onontbeerlijk in zijn ge21n en op 24 okt. 1924 vond 
hij Gesroa Kamphuis bereid om vooT God trouw aao 
hem te beloven en d e zorg voor zijn Jonge kinderen 
op zkh te nemen. Huo beider liefde deed uog vier 
kinderen het lt:vensLcht zien . Trouw en nauwgezet 
bleef bij zijn werk doen voor het gezin eo voor ande
ren die in nood zaten. Oe]outerd door het Jeed - hij 
had intussen twee van zijn )dndcreo aan God moeten 
afstaan - was hij gewoeid in liefde tot God en 2.org
t.aamheld v?or het we] en wee vau zijn gezin en op 
zijo ouden dag bJed hij voortdurc-nd vol medeleven al 
koo hij zelf okt veel meer. Op 1~ jan. 1963 werd hij 
te Groot Agelo door God opgeroepen om rel:eoachap 
over zijn werk'Z.a.am offcrvol leven af te leggen. Op 17 
Jan. 1963 werd zijn lichaam te ruste gelegd op het p•
rochtccl kerkhof van Ootmarsum om de Verrijzenis ten 
eeuwige leven af te wachten. 




