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Heer, geef hem de eeuwige rust. 

JOHANNES ANTONIUS LEMPSINK 
weduwnaar van 

GEERTRUIDA HENDRIKA OL THUIS 
eerder weduwnaar van Johanna Aleida Engbers 

Hij werd geboren in de gemeente Losser op 9 november 
1893. In huize "De Oldenhove" overleed hij op 20 
februari 1989. Na de uitvaartdienst in zijn parochiekerk, 
toegewijd aan Maria, hebben we zijn lichaam te rusten 
gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal op 24 februari. 

We zijn dankbaar, dat hij zo'n hoge leeftijd mocht 
bereiken en al die jaren zoveel voor zijn medemensen 
heeft betekend. Altijd woonde hij in Berghuizen, eerst 
aan het Lossers Voetpad, vanaf zijn trouwen aan de 
Kleibultweg. 
Hij bezat een geweldige gezondheid, maar ook een 
grote levensenergie. Die heeft hij ingezet vanaf zijn 12-
de jaar in het textielbedrijf, zeer punktueel, altijd de 
eerste, 53 jaar lang. Vooral zijn kinderen zullen zich zijn 
liefdevolle zorg en inzet voor een mooi gezin blijven 
herinneren, waarbij zijn kleinkinderen een warm plaatsje 
in zijn hart kregen. 

Het verdriet bleef hem niet bespaard, maar daar praatte 
hij weinig over; zijn eerste vrouw overleed in 1941 op ci.e 
leeftijd van 46 jaar, zijn tweede vrouw in 1984 en Zijn 
zoon Johan in 1983. 
Hij was graag thuis, maar hield er ook van ~ndere 
mensen te ontmoeten en op reis te gaan. Zo wist hij velen 
te boeien door zijn levenslust en humor; hij zong tot op 
hoge leeftijd en kon goed vertellen, waarbij hij alles van 
vroeger opnieuw beleefde. 
Sterk was ook zijn geloof, dat hij thuis uitdroeg, met 
name in trouw gebed en dat hij met zijn medegelovigen 
vierde in de kerk tijdens de Eucharistie; de laatste jaren 
ontving hij thuis de H. Communie, eerst samen met 
moeder, daarna alleen. 
Hij kon 1.0 lang thuisblijven door de goede zorg van zijn 
kinderen, terwijl zijn gezichtsvermogen en zijn gehoor 
steeds achteruitgingen. Zonder te klagen en dankbaar 
voor het vele bezoek heeft hij de laatste tijd in het 
ziekenhuis en verpleeghuis doorgebracht Moge hij nu 
ten volle ervaren wat de Schrift zegt: "Geen oog heeft het 
gezien, geen oor heeft het gehoord, geen mens kan het 
zich voorstellen, Al wat God bereid heeft voor wie Hem 
liefhebben". (1 Kor. 2,9) 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn 
overlijden danken wij u van harte. 

Kinderen en kleinkinderen. 


