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Met dankbaarheid denken we terug aan 

GERARDA MARIA LEMPSINK 
echtgenore van 

Hendrikus Gerhardus rer Grote 

Zij werd te Losser geboren op 12 sepr. 1892 
en stierf na tijdig voorzien re zijn van het 
Sacrament van de zieken op Il augustus 
1975 in het verpleegtehuis .Bruggerbosch" 
te Glanerbrug. Haar lichaam wachr de blij
de verrijzenis af op her r k. kerkhof re 

Oldenzaal. 

Vrij kort na haar lieve man, die op 2 febr. 
is gestorven is ook zij uit dit leven heen
gegaan. Met haar man heefr zij vele jaren 
hard gewei kt op her boeren bed rijt op de 
Boerskotten. Hard werken; dat heefr zij 
gedaan. tordat zij ht>t niet meer kon. 
Daarnaast heeft zij veel gebeden : gebe
den voor haar man. kinderen. kleinkinderen 
en vele anderen. Zij was een zeer Gods
dienstige vrouw. di,· geen eerste vrijdag 
met een kerkbezoek kon overslaan. 
Ook had zij een grote devotie ror Maria. 
Ongeveer 30 keer is z/j op bedevaart naar 
Kevelaer geweest. zodat zij de zilveren 
medaille als een sierraad mocht dragen. 
Het moer voor haar een grote vreugde 
geweest zijn, dat de parochiekerk, tot wie 
zij 20 jaar geleden kwam te behoren, toege
wijd werd aan Maria. de Moeder van de Heer. 

Helaas ging zij bij het ouder worden geeste
lijk steeds meer achteruit. Dit moet in het 
begin een zware beproeving voor haar 
geweest zijn. 
Na een langdurigt: ziekte is zij gestorven 
vlak voor her parochie-feest van Maria 
te Hemelopneming. 

Moge Maria. die vereerd wordt als . de 
deur van de Hemel", haar begeleiden tot 
haar Goddelijke Zoon Jezus. 

Voor Uw blijken van medeleven en 
deelneming, ondervonden tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze 
lieve moeder. behuwdmoeder en oma 
zeggen wij U onze hartelijke dank 

Uit aller naam : 
Kinderen en kleinkinderen 

OLDENZAAL, augustus 1975 
Harlnkweg 4 
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