
î Dankbare herinnering aan 

Joop Mensink 

sinds 8 oktober 1956 trouwe echtgenoot van 

Truus Meijer 

Hij werd geboren te Denekamp op 20 december 
1925 en overleed in overgave en vrede in het zie
kenhuis ' Medisch Spectrum' Enschede op 13 juli 
1994. We hadden Joop 16 juli voor het laatst in 
ons midden tijdens de viering van de H. Eucha
ristie en hebben hem daarna biddend te rusten 
gelegd op het kerkhof van de St. Nicolaas -
parochie te Denekamp. 

Joop Mensink, bekend en bemind in en buiten 
ons dorp is niet meer in ons midden. De gevrees
de ziekte van onze tijd trof ook hem. 
Het heeft hem vanzelfsprekend moeite gekost 
dit zware kruis op zich te nemen, maar meer 
heeft het ons verrast hoe hij bewust zijn leven in 
Gods hand durfde leggen. 
Veel kracht heeft hij geput uit zijn geloof. 
We waren allen gesticht door de wijze, waarop 
hij het Sacrament der Zieken ontving. 

Het valt ons moeilijk hem niet meer in de garage 
en bij de benzinepomp aan de Oranjestraat aan 
te treffen. Joop heeft in zijn werkzaam leven 
veel mensen ontmoet. Hij was vele jaren de 
chauffeur van de zusters Franciscanessen van 
de St. Nicolaasstichting . 
Met veel respect kon hij daar over praten, met 
name over moeder Adelharda, wiens foto een 
vaste plaats had in de woonkamer. Wat zullen 
de vele geestelijk gehandicapte kinderen een ple
zier aan deze kindervriend hebben beleefd, die 
hij met zijn busje dagelijks vervoerd heeft. 
Maar het meest wordt Joop gemist bij Truus, 
met wie hij 38 jaar lief en leed gedeeld heeft. 
Samen hebben ze genoten van het leven, van de 
vakanties en de vele fietstochten in de mooie na
tuur van Twente. Ook valt er een open plaats bij 
zijn vele vrienden, met name bij zijn kaartvrien
den. Matthijs, zijn geliefde neef, zal vele dankba
re herinneringen aan hem overhouden. 
God, die hij op zijn eigen manier gediend heeft, 
zal zich zeker over Joop ontfermen. 
Zijn laatste rit heeft hij nu voltooid. In de hemel 
zullen wij een goede voorspreker aan hem heb
ben . 

Joop, rust in vrede en bedankt! 

Voor uw deelneming ondervonden na het overlij
den van mijn lieve man betuig ik U mijn oprechte 
dank. 

Truus Mensink-Me11er. 


