
Met grote dankbaarheid denken we terug 
aan 

GEERTRUIDA HENDRIKA OLTHUIS 

echtgenote van 

Johannes Antonius Lempsink 

Zij werd in Hengelo (0) op 19 januari 1907 
geboren en is na voorzien te zijn van het 
Sacrament van de zieken in het zieken
huis te Oldenzaal overleden op 4 septem
ber 1984. De gezongen uitvaart heeft 
plaats gehad op 7 september in de Maria
kerk , van waaruit zij begraven is op het 
kerkhof te Oldenzaal. 

Het was een hele opgave, toen zij 37 
jaar geleden van uit Hengelo naar de 
Kleibult kwam om met een weduwman met 
5 kinderen te trouwen . Maar de liefde tot 
haar man en tot de kinderen heeft haar 
in staat gesteld om echt gelukkig te 
worden . Zij leefde dan ook vrolijk en op
geruimd en had daar door vele vrienden 
en kennissen . We kunnen gerust zeggen , 
dat zij een mooi leven heeft gehad, want 
de kinderen waren op hun beurt goed voor 
haar en lieten door allerlei attenties hun 
liefde blijken . 

Ook de kleinkinderen hadden haar bij
zondere belangstelling. Helaas heeft zij 
de laatste tijd veel verdriet gehad dat 
Johan door een ongeneeslijke ziekte uit 

de familie-kring werd weggenomen . Daar
bij kreeg zij een steeds sterker voorge
voel , dat zij wellicht eerder zou sterven 
dan haar man en hem achter moest laten . 
Toch heeft zij dit alles goed verwerkt , 
want zij was een vrouw met een diep 
geloof en een sterk Godsvertrouwen. Het 
was voor haar een feest , dat zij met haar 
man op de eerste vrijdag thuis de H. 
Communie mocht ontvange~. De Eucha
ris t ie betekende voor haar een onderpand 
van liet eeuwige leven . Ook was zij een 
vurig vereerster van Maria, de patrones 
van haar parochie, die vereerd wordt als 
" Maria Tenhemelopgenomen ". 

Ongetwijfeld zal Maria haar begeleid heb
ben tot haar Zoon Jezus. 

Voor Uw blijk van medeleven , ondervon
den tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma zeggen 
wij U hartelijk dank. ' 

J . A. Lempsink 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal , september 1984 
Kleibultweg 6 


