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Een blijvende herinnering aan 

MAR IET JE LEMMINK 

Ze werd op 30 augustus 1929 in Losser geboren. 
Op 12 januari 1995 stierf ze plotseling in het ver· 
pleeghu1s Gerardus Majella te Denekamp. We 
hebben haar op 16 Januari, na een Eucharistie· 
viering 1n de Maria Geboortekerk te Losser, naar 
haar laatste rustplaats begeleid op het r .k . kerk· 
hof aldaar. 

Zeer plotseling kwam er een einde aan het leven 
van Marietje. 
We zullen haar blijven herinneren als een bijzon· 
dere vrouw, met een heel eigen karakter en een 
humoristische geest. Ze was zeer gehecht aan 
het dorp Losser, waar ze geboren en getogen is. 
Aan de tradities en gebruiken ook, waar ze zeer 
goed mee op de hoogte was. Bij zeer velen is ze 

bekend, door haar leven en werken 1n het fami
liebedrijf, met smederij, hotel en café. 
Ze heeft dan ook een leven van hard werken en 
zorgen achter de rug. 
De laatste jaren genoot ze van de welverdiende 
rust . In haar huis aan de Gronausestraat waren 
velen welkom. 
Ze hield ook van muziek. Zo was ze een enthou· 
siast lid van de zangvereniging Cantica Nova. 
Het geloof dat ze als een houvast meekreeg van 
huis uit, bleef ze trouw. Veranderingen kon ze 
dan ook maar moeilijk verwerken. 
Ook al werd ze lichamelijk zwakker, haar geest 
bleef sterk. En tijdens haar ernstige ziekte vocht 
ze, zonder te klagen, voor het leven dat haar zo 
dierbaar was en waar ze nog elke dag van wist te 
genieten. 
Ze is zeker dankbaar voor de goede zorgen en de 
aandacht van de mensen om haar heen, vooral 
van Anny, die haar dagelijks bezocht. 
Dat ze nu leven mag, in de Vrede en Vreugde bij 
God . 
Marietje, rust in vrede! 

Wij zijn u dankbaar voor uw belangstelling en 
medeleven, aan Marietje betoond t ijdens haar 
ziekte, maar ook voor uw aanwezigheid bij haar 
uitvaart. 

Namens de familie 
Anny Lemmink-Oude Ophuis 


