


Dankbaar bewaren wij 
de herinnering aan het leven van 

Ria Mensink- Timmerhuis 

ECHTGENOTE VAN HENK MENSINK. 

Ria werd geboren op 10 augustus 1944 te Geesteren (Ov.). Zij groeide op als 
tweede dochter in een gezin van zes kinderen van Johan en Mien Timmerhuis. 

In 1972 trouwde zij met Henk Mensink, die haar steun en toeverlaat was tijdens 
34 huwelijksjaren. Na een ernstige ziekte, waarin ze moest vechten voor haar leven, 

is zij helaas overleden op 30 oktober 2006 in het Twenteborg Ziekenhuis te 
Almelo. Ze werd 62 jaar. Tijdens de avondwake hebben we haar herdacht en na de 
uitvaartviering in de parochiekerk van het Onbevlekt Hart van Maria te Fleringen 

hebben we haar te ruste gelegd op het parochiele kerkhof aldaar. 

Ria groeide op aan de Delmaweg in Geesteren (Ov.). Al jong toonde zij veel 
doorzettingsvermogen en wilde alles zelf doen: op het hobbelpaard, leren fietsen, 
alles met vallen en opstaan. Wat ze wilde moest gebeuren. Dit bleek haar kracht 
tijdens haar hele verdere leven. Aanvankelijk bleef ze na de huishoudschool thuis 
op de boerderij helpen, maar toen ze 17 jaar was begon ze te studeren. Eerst de 
kostschool te Steenwijkerwold en daarna de opleiding tot lerares naaldvakken te 
Oldenzaal. Doordat Henk haar altijd met raad en daad bijstond kon zij haar idealen 
realiseren: de studie theologie ~fmaken naast de baan in het onderwijs. 
Het pastoraat riep. In mei 1990 werd zij aangesteld als pastor in Maria
parochie/Harbrinkhoek en Albergen, en sinds 1 juni 1991 was zij als wijkpastor 
verantwoordelijk voor Fleringen. Ze heeft zich met hart en ziel ingezet voor 
Fleringen. Zowel de intrede in 1991 als het afscheid in 2004 waren voor Ria 

indrukwekkend en hartverwarmend. ·ze wilde zo graag dat de commissies en 
werkgroepen zelfstandig konden functioneren, want Fleringen moest zichzelf 
kunnen redden. Ria genoot van alle contacten die ze via haar werk maakte, maar 
ook van de gebruiken in onze familie. We denken aan de ellenlange 
Sinterklaasgedichten, de zondagmorgens bij ma waar ook de neefjes en nichtjes 
waren, het appelflappen bakken met ons S iny op oudejaarsmorgen, waar vervolgens 
de hele familie dan op getrakteerd werd. En niet te vergeten onze zussendag in de 
zomer. Het meest genoot ze samen met Henk: op het boerderijtje aan de 
Almeloseweg met de kachel aan, fietsen met vrienden, met de caravan weg en dan 
van alles mee, want het moet niet te duur worden. Ook van de kaartavondjes met 
vrienden en kennissen met een borreltje en iets lekkers, dus gewone gezelligheid. 
Geschokt door het bericht dat ze ongeneeslijk ziek was, verzamelde ze al haar 
moed en kracht en ging voor ' blijven leven'. Ze klampte zich vast aan elke 
strohalm en wilde hoe dan ook positief blijven en haar eigen zaken regelen. Zij die 
aan het leven hing moest leren omgaan met beperkingen, en dat viel haar zwaar. 
Op de dag dat zij thuis zou komen is ze overleden. 

Ria, ik zal je ontzettend missen, 
want je was voor mij een bijzonder lieve vrouw. 

Ook in onze familiekring zal het gemis groot zijn. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens haar ziekte en het medeleven 
ondervonden na het overlijden van mijn lieve vrouw, mijn dochter en onze zus 
zeggen we u hierbij oprecht dank. 

Harbrinkhoek, 4 november 2006 
Almeloseweg 127 

Henk Mensink 
Familie Timmerhuis. 


