
Een blijvende gedachtenis aan 

Sien, Gezina Johanna 
Mensink 

Zii is geboren Ie Ambt Almelo op 12 ;onvari 191 2. 
Gesterkt door de H. Sacramenten van de Zieken is 
zii overleden Ie Almelo op 16 ianvari 1996. No 
hoor uitvaart ren afscheid in de parochiekerk van 
O.L. Vrovw von Alti1ddurende Biislond Ie 
Morioporoch1e hebben we hoor lichaam bij hoor 
ouders en hoor zus An te ruste gelegd op het R.-1<. 
kerkhof aldoor. 

Sien was een hardwerkende, eenvoudige vrouw, die 
von het leven hield en er echt van kon genieten. Ze 
is geboren en getogen aan de Mooie Vrouwenweg 
45 te Almelo en samen met hoor zvs An heeft ze 
jarenlang gewerkt in de textielfabriek von Hedeman 
te Almelo. Daarna heeft ze nog vele jaren in de 
schoonmaakdienst van het St. Elisabeth Ziekenhuis te 
Almelo gewerkt totdat ze om gezondheidsredenen 
haar werk moest neerleggen. 
Sien en An hebben samen hun ouders tot het eind 
toe mogen verzorgen en zijn na de dood van vader 
en moeder altijd bij elkoor gebleven. Sien was een 
echt buitenmens, geen werk was hoor te zwaar: ze 
hield van vee, schapen, poerden, en poesjes en ze 
verzorgde de tuin, terwijl haar zus An de huishou
ding regelde en het interieur verzorgde. Ze hadden 
het heel fijn samen. Autorijden deed Sien heel graag 

en maakte gezellige ritjes met An door Twente Ze 
kon echt genieten van hoor onafscheidelijke sigaret 
en een borreltje op z11n to id wist ze ook niet te ver· 
smaden. 
De dood van An in oktober l 988 heeft bij Sien een 
hele grote leegte achter gelaten, waar ze heel moei· 
lïik mee verder kon; het alleen zijn viel hoor zwoor 
De zorg en de nabijheid van Annie en hoor gezin en 
van Gerrit heeft ze daarbij als een weldaad aan 
haar mogen ervaren en ze was een hele lieve tante 
voor Vera en Karin. 
Toen ze in september l 995 van de dokter te haren 
kreeg dat ze ongeneeslijk zoek was, hebben zoj het 
haar mogelijk gemaakt, met behulp van de thuiszorg 
haar laatste wens in vervulling te doen gaan om tot 
aan de laatste dag van hoor leven thuis aan de 
Mooie Vrouwenweg 45 te kunnen blijven wonen. 
Dankbaar om wie zij voor ons is geweest en voor het 
geloof waarin zij ons is voorgegaan geven wij haar 
leven uit onze handen over in de handen van de 
levende God, opdat zij in vrede mag voortleven bij 
Hem. 
O.l. Vrouw van altijddurende Bijstand bid voor haar 
en bod voor ons. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de ziek· 
te van Sien en na haar overlijden zeggen wij U 
oprecht dank. 

Almelo, januari 1996 

J.G. Mensink ·Hoek 
Neven en nichten 
G.H.M. Achterhoek 


