
IN VREDE RUSTE 
EUPHEMIA WILHELMINA JOHANNA 

HENDRIKA TEUSSINK 
weduwe van Hendrik Lamein 

Geboren op 9 februari 1908 in 
Oldenzaal. 

Overleden van vrijdag- op zaterdag
nacht, 6 november 1982 in Enschede. 
Woensdag 10 november hebben we 

haar na de uitvaartmis in de St.Jozef
kerk. te ruste gelegd op de r.k.be

graafplaats Gronausestraat. 
Een mensenhart is vaak moeilijk te 

peilen, maar God, Gij peilt mijn hart 
en Gij kent mij, mijn zitten en opstaan. 
Heel onverwacht is moeder, onze zus. 
mevrouw Lamein van ons heengegaan. 
Ze kende haar zorgen ; ze wist van 
zichzelf dat ze een zwak hart had en 
dat de dood haar plotseling kon over
vallen. 

In 1946 is zij getrouwd met Hendrik 
Lamein, die erg goed voor haar is ge
weest, omdat ze zelf nieuwe zin en 
betekenis voor haar leven moest 
vinden. 
Ongeveer 26 jaar is zij een toegewijd 
echtgenote geweest; het was dan ook 
voor haar 'n hele klap, toen haar man 
kwam te overlijden. 

Hoewel ze zelf wat teruggetrokken 
was, stelde ze bezoek en gezelschap 
erg op prijs. 
Ze was geen vrouw om over haarzelf 
te klagen. De hele familie ging haar 
ter harte. bijzonder Herman. 
Haar woorden waren weleens: .. als ik 
er niet meer ben, wat dan? 
In haar leven heeft het geloof 'n grote 
ro l gespeeld. Toen ze niet meer naar 
de kerk kon, ontving ze graag de 
H. Communie thuis. 

En dan baden we weleens: 
De Heer is mijn Herder, niets kom 
ik tekort. - Hij laat mij weiden op 
groene velden. - Hij brengt mij aan 
water, waar ik kan rusten. - Hij geeft 
mij weer frisse moed. 
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit 
elke dag van mijn leven. Het huis van 
de Heer zal mijn woning zijn voor 
alle komende tijden. 
Moge dit nu voor haar, in wier binnen
ste zoveel omging en omgegaan is. 
in vervulling gaan. 

Voor de blijken van medeleven zeggen 
wij U onze oprechte dank. 

de Familie. 




