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In ons gebed en onze herinnering blo1ven wij 

dankbaar gedenken 

JOHANNA ALEIDA WONNIGER 
echtgenote van 

JOHANNES HERMANUS MENSINK. 

Zij werd geboren in De Lutte op 9 november 
1909. In een gelukkig huwelijk van meer dan 
43 jaar werden hun Willy, Paul, Henk en Li
sette geboren. Erg veel verdriet is er geweest 
toen Paul op 13-jarige leeftijd op 16 juni 
1960 overleed. De andere kinderen zag zij ge
lukkig getrouwd en moeder was telkens blij 
als zij met hun kinderen haar kwamen bezoe
ken. 
Ondanks haar niet optimale gezondheid van de 
laatste jaren, bleef ze een tevreden vrouw en 
was dankhaar voor iedere attentie, vooral als 
haar uitstapjes werden aangeboden. Als ze dan 
onderweg kerken zag. wilde zij deze gaarne 
bezoeken. 
Vele malen heeft zij het genadeoord van Maria 
in Kevelaer bezocht en eenmaal is zit in Lour
des geweest. 
Trouw ging ze elke woensdagnamiddag naar 
de Bejaardensoos. Toen ze niet meer naar de 
kerk kon, bleef zij via de kerkradio met de 
parochiegemeenschap verbonden. 

Na het ontvangen van het sacrament der zie
ken is ze in vrede en overgave overleden in 
het r .k ziekenhuis te Oldenzaal op 23 november 
1985. Na de gezongen requiemmis op 27 no
vember d.o.v. hebben we moeder te rusten 
gelegd op het kerkhof van de St. Nicolaas
parochie te Denekamp. 
Moeder, bedankt voor je zorgende liefde, je 
eenvoud, je blij karakter en diepe godsdienstig
heid. Wij willen deze herinnenngen als iets 
kostbaars meenemen op onze levensweg En 
we zullen vader bijstaan in de tijd die komen 
gaat. 
Rust in vrede. 
Maria, U die in Kevelaer vereerd wordt als 
Troosteres van de Bedroefden, bid voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van mijn beminde echtgenote en 
onze zorgzame moeder, behuwdmoeder en oma, 

betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Mensink 

Denekamp, november 19~?> 

J. Benoeker, koster. Denekamp 




