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Ter herinnering aan 

Jan Mensink 

Jan werd geboren op 1 O februari 1916 te Denekamp. 
Hij overleed in het verzorgingshuis Gerardus Majella 
te Denekamp op 11 oktober 1998. Op 15 oktober 
hebben wij hem voor het laatst in ons midden ge
had tijdens de viering van de H. Eucharistie m de 
St. N1colaaskerk te Denekamp. Daarna hebben wij 
hem naast Mies begraven op het kerkhof, aldaar. 

Zijn jeugd heeft hij in Denekamp doorgebracht. Op 
zijn 14° kwam hij al bij zijn vader in het schilders
bedrijf. Er volgden mooie jaren van werken en ple
zier maken met zijn dierbare vrienden. 
Na het overlijden van zijn vader zette hij de drogis
terij en het schildersbedrijf samen met mama voort. 
Na jaren van hard werken werd hij door een onge
val gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Het schildersvak 
was daarna voor hem nauwelijks nog uit te oefe
nen. Hij kon geen vrije ondernemer meer zijn. On
danks dat hij het hier moeilijk mee had bleef hij er 
toch nuchter onder. Zijn humeur was wel eens min
der, maar zijn humor heeft er niet onder te lijden 
gehad. 

Hij gaf graag goede raad aan zijn jongens als die in 
de werkplaats bezig waren. Menig uurtje heeft hij 
hier doorgebracht. Hij was erg gehecht aan Dene
kamp en kon genieten van de rust die de natuur in 
de omgeving uitstraalde. 
Meer dan hij liet merken was hij een gevoelsmens. 
Hij hield ook van gezelligheid m de vorm van een 
boompje kaarten of een potje biljarten. Ook zal hij 
graag op het bankje waar met menige dorper een 
praatje werd gemaakt. 
De verhuizing naar de aanleunwoning aan de Mr. 
Dingeldeinstraat kostte hem moeite, maar nam ook 
een aantal zorgen bij nem weg. Hij kon hier beter 
uit de voeten en samen met mama heeft h11 hier nog 
2 jaar met plezier gewoond. Met bezoek van z1in 
kleinkinderen was hij erg blij. Het hield hem nog een 
beetje jong. Zijn lichamelijke conditie ging wel 
steeds verder achteruit, maar mama heeft hem al
tijd goed verzorgd. Na het zo plotselinge overlijden 
van mama ontbrak hem letterlijk de kracht om ver
der te leven. Zijn geloof en de wens om snel bij 
mama te zijn gaven hem de kracht om de dood te 
aanvaarden. 

Wij danken eenieder voor de hartelijke blijken van 
medeleven b11 het overlijden van papa. 

Fam1l1e Mens1nk 


