


,,ZIJ WAS DE GOEDHEID ZELVE" 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

GUUSTA LAMM 
echtgenote van MARINUS TEUSINK 

moeder van Hans en van Marijke en Hans 

oma van Niels. 

Zij werd op 27 augustus 1922 In Hengelo ov 
geboren. Na een zeer moedig gedragen ziekte is 
zij op 14 april 1985 in ons huis te Hengelo ov in 
alle rust overleden. Op 18 april werd zij, na de 
uitvaart in de 0. L. Vrouwekerk, te rusten gelegd 

op het r. k. kerkhof te Hengelo ov. 

Woorden schieten tekort om te zeggen wat moeder 
voor vader en voor ons, haar kinderen, heeft 
betekend. Ruim 36 jaar lang heeft ze lief en leed 
met vader gedeeld. Wat hielden ze veel van elkaar 
en wat waren ze gelukkig met e lkaar. Hoewel de 
jarenlange ziekte van vader ook voor haar een 
zware opgave was, was haar in die tijd voor hem 
niets te veel. Ze leefde voor ons gezin en offer
de zich er helemaal voor op. En wat was ze 
stapel op haar kleinkind Niels! 

Maar ook voor anderen stond ze altijd klaar. 
iedereen was welkom en de deur stond altijd 
gastvrij open. Ze hield niet van nietszeggende 
drukte, maar leefde heel eenvoudig en goudeerlijk 

in alles. Ze hield vast aan wat zij waardevol vond 
in het leven en in haar geloof in God en kwam 
daar ook openlijk voor uit. Ze was een voorbeeld 
door haar goedheid en liefde. Ze hield de moed 
er in en als het moeilijk was, keek ze naar de 
zonnige kanten van het leven en daar was ze dan 
dankbaar voor. 

De laatste anderhalf jaar van haar leven waren 
moeilijk en zwaar. Met ongeloof lijke moed heef~ 
ze haar pijn en angsten gedragen. Ze wilde er 
niemand mee belasten. Ze bleef tot het laatst 
hopen op beterschap, want ze leefde graag. 

Op de middag voor haar dood nam ze heel be
wust afscheid van ons allemaal. Ze was a ltijd 
wat gesloten van aard geweest. Maar die middag 
sprak ze al les uit, wat er de laatste maanden in 
haar was omgegaan. Voor ieder van ons had ze 
een persoonlijk woord. Ze dankte ons voor de 
liefde en hulp, gaf precies aan hoe ze haar uit
vaart en haar graf wilde hebben. En dat ze 
voelde dat er nu geen hoop op leven meer was 
en hoe moeil ijk ze het vond om vader alleen 
achter te laten. Toen ze alles had gezegd voelde 
ze zich helemaal vrij en bevrijd. Waar haalde 
moeder toch de moed vandaan om zo met ons te 
kunnen praten! 

" Als het daarginds mooi is, stuur ik gauw een 
berichtje", zei ze nog. Toen viel ze in een diepe 
slaap en is niet meer wakker geworden. De vol
gende morgen is ze in alle rust naar God gegaan. 

Guusta, bedankt voor al je l iefde en zorg voor 
mij. Moeder, wat was je goed voor ons! Oma, je 
bent lief! 


