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Gerhardus Bernardus Monnink 

Geboren te Enschede op 20 augustus 1906. 
Sinds 18 juli 1934 echtgenoot van 

Geziena Johanna Jacoba Mekkelholt 

Na een liefdevolle verzorging in 't Dr. Ariënste
huis te Enschede en gesterkt door het H. Sakra
ment der Zieken, aldaar in de vrede van Christus 
overleden op 28 februari 1993. 

Het is een voorrecht als je zeggen kunt: We heb
ben in hem een goede man en een fijne vader en 
opa gehad. 
Terecht kon hij terugzien op een welbesteed le
ven. 
Een groot aantal jaren was hij in verschillende 
plaatsen werkzaam in de metaalindustrie totdat 
hij in 1949 met" een eigen metaaldraaierij
machinefabriek begon. 
Zel f een harde werker, was hij een voorbeeld 
voor een goede verstandhouding onder het per
soneel. 
Door zijn opgewekt karakter wist hij gemakkelijk 
kontakten te leggen en kon hij intens genieten 

van de vreugden van het leven en vooral van de 
mensen om zich heen. 
Gelukkig met moeder voelde hij zich echter het 
meest betrokken bij zijn gezin, bij zijn kinderen 
en kleinkinderen. Zij stonden centraal in zijn le
ven . 
Vanuit zijn christelijke levensvisie verstond hij de 
kunst om alles in het leven positief te benaderen. 
Betrokken bij de Kerk, zette hij zich vele jaren in 
voor de St. Vincentiusvereniging en als lid van 
het parochiekoor. 
Maar zijn groot geloof en Godsvertrouwen uitte 
zich het meest in de blijheid, die hij bleef uitstra
len, ook toen er tegenslagen kwamen zoals zijn 
doofheid en hij altijd nog zei: "Het zal wel er
gens goed voor zijn". 
Zo bleef hij tot het einde: bezorgd voor moeder 
en de zijnen en ondanks dat de laatste levensfa
se moeilijk was tóch blij en dankbaar voor alle 
medeleven. 
"Heer God en Vader, wij willen U nu danken 
voor alles, wat hij ons vooral gééstelijk heeft 
vóórgeleefd. 
Op U had hij steeds al zijn vertrouwen gesteld. 
Wil hem nu opnemen in de hemelse vreugde". 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter ge
dachtenis aan mijn man en onze vader en opa. 

G. J . J. Monnink-Mekkelholt 
Kinderen en kleinkinderen 


