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In dankbare herinnering aan 

Lenie Lemmink - Gevers 
echtgenote van 

BERNARDUS ANTONIUS LEMMINK 

Zij werd geboren in Losser op 2 april 1931 
en is plotseling op 28 juni 2010 overleden. 

Wij hebben afscheid genomen op vrijdag 2 juli 2010 
tijdens een uitvaartviering in de kerk van Maria ten 

Hemelopneming waarna wij haar hebben begeleid naar 
het crematorium "Twente" in Almelo. 

Lenie is opgegroeid in een hecht en gezellig gezin. Met 
name met haar tweelingzus Annie heeft ze altijd een spe
ciaal contact gehad. Gastvrijheid en iets voor een ander 
over hebben waren belangrijke waarden, die ze ook de 
rest van haar leven uitgestraald heeft. Ze trouwde in 1957 
met Bernard Lemmink en ze kregen drie dochters. 

Kenmerkend voor haar was haar grote zorgzaamheid 
voor haar gezin. Ze naaide veel kleding voor haar kin
deren, onderhield de moestuin en weckte iedere zomer 
groente en vruchten in. Daarbij vergat ze de anderen in 
de buurt of in de familie niet. Ze probeerde te helpen 
waar ze kon helpen. Toen er gevraagd werd of een nichtje 
tijdelijk in het gezin kon worden opgenomen, hebben ze 
dat met alle liefde gedaan. 

De buurtgenoten van de Uiverstraat zijn voor haar altijd 
heel belangrijk geweest. Er werden gezamenlij k leuke 
dingen ondernomen, zoals fietsen, zwemmen en potjes 
kaarten. Tot op het laatst was er grote onderlinge bet rok
kenheid. 

Ze kreeg een grote tegenslag te verwerken toen haar man 
Bernard in 2002 een herseninfarct kreeg. Haar doorzet
tingsvermogen en trouw hielpen haar door deze moei
lijke periode heen te komen. Bewonderenswaardig was 
dat ze iedere dag - weer of geen weer - op de fiets een 
bezoek bracht aan het verpleeghuis. 

Voor haar zeven kleinkinderen was ze een heel lieve oma, 
die oppaste, spelletjes met ze speelde en ze maar al te 
graag iets toestopte. 

We mogen dankbaar zijn voor wie ze was en wat ze voor 
ons heeft betekend. 

Dank aan ieder die op welke wijze dan ook belangstelling 
en medeleven heeft betuigd bij haar overlijden. 

Oldenzaal, 2 juli 2010 
Uiverstraat 13 

B.A. Lemmink 
Kinderen en kleinkinderen 


