
î Ter herinnering aan 

HARRIE MENSINK 

Hij werd geboren te Denekamp op 7 november 
1922 en overleed plotseling op zondag 27 au
gustus 1995. Wij hebben hem, na de gezongen 
Uitvaartmis in de H. Nicolaaskerk te Denekamp, 
begeleid naar het crematorium "Enschede" te 
Usselo op woensdag 30 augustus 1995. 

Oom Harrie was de jongste uit het gezin van 
schoenmaker Hendrik Mensink, dat bestond uit 
15 kinderen. Samen met tante Annie woonde hij 
vele jaren aan de Nassaustraat. 
Daarvoor op hetzelfde adres bij tante Truus en 
oom Edel. De langdurige ziekte en het overlij
den van tante Annie eind 1993 hebben oom Har
rie erg aangegrepen, al toonde hij dat niet zo 
aan de buitenwereld. 
Ze hadden het erg gezellig met elkaar daar in 
de Mölnbuurt, en oom Harrie had bij tante An
nie een prima verzorging; hij kwam niets tekort. 
Hij kon terugzien op een arbeidzaam leven. 
Zo richtte hij, samen met oom Edel, in de jaren 
'50 de Denekamper Metaal Industrie op. 
Wat begon als een sober bedrijfje, groeide uit 
tot een florerende fabriek, waar beide ooms hun 
beste krachten aan gaven. 

Oom Harrie was een fervent aanhanger van 
voetbalvereniging Dos '19. Tijdens en maandags 
na de wedstrijd kon men zijn, soms kritische, 
commentaar beluisteren. 
Dan kwamen zijn emoties los. 
Een thema dat steeds terugkeerde was de reis, 
die hij begin jaren '50 met de motor naar Italië 
maakte. Hier bezocht hij oude bekenden uit de 
oorlogsjaren, die als krijgsgevangenen in Dene
kamp waren. Tot op heden zijn deze contacten 
gedeeltelijk blijven voortbestaan. 
De laatste 10 jaar hadden de lichamelijke krach
ten hem voor een groot deel verlaten; slijtage 
deed zijn onherroepelijke intrede. Hij klaagde 
veel over slapeloosheid en vermoeidheid. 
Toch genoot hij nog van het leven. Met oom Jan 
ging hij regelmatig fietsen en in de weekeinden 
werden allerlei festiviteiten in de omgeving be
zocht, waar oom Harrie zijn grote gevoel voor 
humor vaak toonde. Tijdens een van die uitstap
jes werd hij onwel en overleed onverwacht. 
Zijn karakteristieke persoonlijkheid zal ons 
steeds in herinnering blijven. Moge hij nu bij zijn 
ouders en tante Annie aangekomen zijn en de 
eeuwige rust gevonden hebben. 

Voor uw deelneming ondervonden na het plot
seling overlijden van onze dierbare broer en oom 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie Mensink. 


