
Een dankbare herinnering aan 

Gerrit Mentink 
echtgenoot van 

Willemien Mcntink- van Poorten 

Hij "crd op 8 november 1926 te Rietmolen geboren 
en kr.:cg van zijn ouders de namen Gerhardus Chris
tianus. Hij groeide verder op in een groot gezin te 
Haaksbergen. Hij overleed plotseling op 31 decem
ber 2002 thuis te Groenlo. De viering ten uitvaart 
vond plaats op 4 januari 2003 in de parochiekerk 
van de H. Calixtus te Groenlo. In de verwachting 
van c!e verrijzenis ten leven hebben wij hem daarna 
te ruste gelegd op de r.k. begraafplaalS te Groenlo. 

Hoewel begifligd met een goed verstand was verder 
leren er niet bij: er moest brood op de plank komen. 
Totdat hij op ongeveer 55 ·jarige leeflijd door een 
ernstige ziekte in de WAO terecht kwam, beeft hij in 
de 1c.~1iel hard voor zijn gezin gewerkt. Hij leerde 
moeder kennen op bet voetbalveld in Groenlo toen 
hij met HSC tegen Grol speelde. Zij gingen in 
Groc'11IO wonen en kregen drie jongens. Meer dan 50 
jaar mocht hij in de verbondenheid van het huwelijk 
het leven delen met zijn Willemien met wie bij in 
een hechte verbondenheid de zorg voor zijn gezin 
deelde. En zorgen heeft hij zijn leven lang gedaan. 
In de eerste plaats voor oudste zoon Willie die 
gehandicapt geboren werd en die tot 'oor enkele 
jaren altijd thuis verzorgd werd. Juist toen hij wal 
van zijn ernstige ziekte hersteld was, werd ook zijn 
echtgenote van meer hulp afhankelijk en zo 1..Tceg 

hij de zorg voor Willie en voor baar. Vele jaren 
heeft hij dit op een voortreffelijke manier en met 
inzet , an zijn gebel.! persoon gedaan. Niets was hem 
daarbij te veel: boodschappen, het huishouden, klaar 
staan voor anderen, ook ,·oor zijn kinderen Jan en 
Gerty, alles was bij hem in goede handen. Vakantie 
was er niet bij, hij genoot van de kleine dingen van 
het leven zoals het af en toe een uitstapje maken. De 
7.org voor Willie uil handen geven aan de Kimpcn
kamp in Grooenlo deed veel pijn, al deed het ook 
goed hem daar in goede handen te weten. Pas de 
laatste jaren was er wat meer ruimte om sa~~ van 
het leven te genieten in het mooie nieuwe buis m de 
kloostertuin te Groenlo, als een sympathieke buur
man voor de medebewoners. Jammer dat hij nu al 
door zijn plotselinge dood uit ons midden werd 
weggerukt. 
In dankbaarheid mogen w(j hem blijven gedenken: 
een stille man van weinig woorden die nooit op de 
voorgrond trad, bescheiden en met een hart_ van 
goud. Alles had hij over voor zijn vrouw en kinde
ren met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Wc 
zijn dankbaar dat wij hem mochten hebben als man, 
vader en opa: we hadden ons geen betere J...-unnen 
wensen. Wij geven hem uit handen in bet vertrou
wen dat hij een goede plaats verdiend beeft in Gods 
huis. Moge hij voor altijd rusten en leven in vrede. 

Wij danken u hartelijk voor uw meete.ven met ~cm 
en met ons tijdens zijn leven en na Z!Jn plotsehnge 
overlijden. 
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