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In dankbare herinnering aan 

Annie Veldhuis 

echtgenote van 

Hennie Mensink 

Zij werd geboren te Lonneker op 13 november 
1921 en overleed op 2 september 1998. 
We h~dden ha~r 7 september voor het laatst bij 
ons t1Jdens de viering van de H. Eucharistie in de 
Sint Nicolaaskerk te Denekamp, waarna wij haar te 
rusten hebben gelegd op het parochieel kerkhof 
aldaar. 

Geheel onverwachts moesten wij afscheid nemen 
van een lieve vrouw en fantastische moeder en 
oma. 
8 Mei j.J. waren vader en moeder 50 jaar getrouwd. 
Vanwege haar verslechterende gezondheid kon dit 
jubileum niet feestelijk naar buiten toe worden 
gevierd. 
Annie laat een lege plaats achter in haar geliefd 
gezm. Ze was een lieve en gevoelige moeder. 
Altijd was ze er voor haar kinderen en kleinkinde
ren. Wat was ze blij wanneer wij iedere donderdag
avond en zaterdagmiddag bij haar op bezoek 
kwamen. Alle belevenissen werden dan uitgewis
seld, zowel van de kinderen als de kleinkinderen. 

Je kon dan een goed gesprek met haar voeren en 
alles was bespreekbaar. 
Een geestige vrouw, die onze moderne tijd goed 
aanvoelde. Een hechte familieband was haar alles 
waard. Deze zorg, bescheiden en toch open, 
gemengd met humor zullen we ons blijven herin
neren, haar rijk innerlijk leven ging samen met een 
verzorgd uiterlijk. 
Ze zag. er altijd mooi en keurig uit. Ze ging ook 
graag uit en een aangeboden uitstapje werd direkt 
geaccepteerd. 
Het doet ons pijn, nu we voorgoed afscheid van 
haar moeten nemen, want ze was zo het middel
punt van ons leven. De vele goede en mooie herin
neringen, die we met een dankbaar hart aan haar 
bewaren, willen ons helpen om in haar geest ver
der te gaan. Heel diep in ons blijft zij dicht bij ons. 
We kunnen en willen niet geloven dat dit welbeste
de ~even nu voor eens en altijd voorbij is. God, die 
ze m haar leven zo trouw gediend heeft. zal zich 
zeker over haar ontfermen en haar een goede 
plaats geven in zijn Rijk van licht en vrede. 
Ann.ie, moeder e~ oma, bedankt. Nooit vragend, 
nooit klagend, alt1Jd alles voor jezelf dragend was 
jij ons middelpunt. ' 

Rust in vrede ! 

Voor uw d~el~eming ondervonden na het overlij· 
den van m11n heve vrouw, fantastische moeder en 
oma betuigen wij u onze oprechte dank. 

Fam. Mensink 




