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Een dankbare herinnering aan 

Truus Mensink - Steffens 

sinds 16 april 1995 weduwe van 
Jan Mens ink 

Ma werd geboren op 14 november 1925 te 
Tubbergen. Ze groeide op in een warm gezin met 
4 broers en 2 zussen. Het overlijden van haar vader 
op jonge leeftijd maakte een einde aan haar 
zorgeloze jeugd. In 1954 trouwde ze met pa. Uit hun 
huwelijk werden 5 kinderen geboren. Stil verdriet 
had ze om haar levenloos geboren dochtertje. 

Wij herinneren ons ma als een lieve zorgzame en 
hartelijke vrouw die er graag netjes en verzorgd uit 
zag. Ze was bescheiden en trad niet graag op de 
voorgrond, maar had een luisterend oor voor 
iedereen. Samen met pa zorgde ze voor gezelligheid. 
We denken vaak terug aan haar kookkunsten zoals: 
de zelfgemaakte kroketten, de pannenkoeken die je 
al van verre kon ruiken en haar heerlijke Omasoep. 

Beiden genoten ze van de kleinkinderen en bleven 
tot het allerlaatst in hen geïnteresseerd. 
Helaas overleed pa op 16 april 1995, ten gevolge 
van een hersenbloeding. Ondanks dit grote verdriet 
heeft ze er toch 13 mooie jaren van gemaakt. 

Jammer genoeg openbaarde zich in februari dit jaar, 
haar ongeneeslijke ziekte. Vele ziekenhuis bezoekjes 
volgden met steeds maar weer een teleurstellend 
bericht. Ze bleef sterk en keek uit naar het nieuwe 
huis, waar ze nog zo graag samen met Jan, Maria, 
Jelle, Joost en Mart had willen wonen. Ze had er 
moeite mee om steeds iets van haar zelfstandigheid 
te moeten inleveren. Ze was zo dankbaar voor de 
liefde, hulp en verzorging die men aan haar heeft 
gegeven. Uiteindelijk heeft ze zich op woensdag 
3 september overgegeven en heel bewust afscheid 
genomen van ons allemaal. Na de plechtige 
uitvaartviering 9 september d.o.v. in de parochie
kerk van het Onbevlekt Hart van Maria te Fleringen, 
hebben wij haar ter ruste gelegd op het parochiële 
kerkhof aldaar. 

Lieve Ma en Oma 
bedankt voor alles. 

Voor uw wanne medeleven, op welke wijze dan 
ook, danken wij u oprecht. 

Kinderen en kleinkinderen 

Fleringen, 9 september 2008 
Ootmarsumseweg 261 


