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Met een gevoel van eerbied en dankbaarheid 
denken wc terug aan 

ALEIDA JOHANNA JOSEPlllN.\ LIENESCH 
echtgenote vJn 

GERllARDUS BERNARDU:> H. LEMMINK. 
ZIJ werd op 9 maart 1932 te Losser geboren 
en is na een langdurige ziekte nog vrij plot
sding overleden op ó mei JQ7o. Van de rec
tor mod11 ZIJ in 't zieken hui~ te Oldenzaal nog 
het sacrament van de zielen ontvangen. Op 
m•1ndag 10 mei hebben wc haar begeleid naar 
haar laatste rustplaats op het kerkhof Ie 01-
denzal. 

Wie zou niet bedroefd 111n b11 het heengaan 
van dcl.C lieve vrouw. die ondanks h:iar on
geneeslijke ziekte toch oog probeerde mee te 
leven met het wel en wee van haar gezin. Ruim 
20 jaar Is Zi) getrouwd gewC>csr waarvan ZiJ 
ongeveer 12 jaar ziek was. Her viel haar moei
li1k om dit te aanvaarden geen \\onder, ze was 
nog 20 1oog en bet deed haar pijn . dar ze zo 
weinig voor baar man en kinderen kon zorgen. 
Haar geloof io Gods Voor1.1entghcid heeft haar 
uiteind1•li1k bcru.ting gegeven. Wie zou met 
bedroefd zi1u? Christus, wenend bi) het graf 
van Lazarus zou ook hier gehuild hebben. 
Wc z11n geneigd om Ie vragen: • Waarom deed 
Clmstus hier geen wonder" ~ Zij wilde nog zo 
graag leven voor haar gezin. dat een gezonde 
mot"der nog zo hard nodig heeft co ze hield 
ook zo ,·au haar beide moeders. dil" nog leven. 

Christus heeft vaak wonderen gedaan, maar h11 
del'd dat om ons duidt'liJk te maken, dat H1J 
.ms allen heil wilde hren)ll"n. dJt ons alll"n et>ns 
de \'errijzenls wacht en dat een~ al onze tranen 
al onze droefheid zal wrgg~nomen worden. 
W~arom mocht ZIJ nil't l.rnger leven ? WC 
moeten ons hoofd buigt'n voor een my~tt'rie. 
1 let antwoord blitft verborgen in Gods onein
dige w11sheid. Maar hlt'rop vertrouwen we wel 
Christus zal ook nu ht>lpen. al weten we nog 
niet op welke "iJze. 
Ongetwijfeld nl Maria. die WIJ in de7.e mei
maand bijzonder vt"rereo, ook als . de poort 
van de hemel", haar begdeid hehben naar Je-
7.us. haar Zoon en Z•l z1J b11wnder beschermen 
ht"n, die achterblt>ven. 

Voor uw blijken van meddeven ondervonden 
t11dcns de ziekte en her overlijden van m110 
d1t"rbare vrouw, onze zorgzame moeder, lieve 
dochter, zuster en schoonzuster, betuigen wiJ 
U onze oprechte daok. 

Oldenzaal, mei 1970 
~lt"euwenstraar 32 

Uit aller naam: 

G. B. H. LEMMINK 
en kinderen 
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