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Met dankbaarheid denken we terug aan 

GERHARDUS JOHANNES LEMMINK 
echtgenoot van 

Johanna Gezina Kuipers 

Hij werd te Losser geboren op 8 april 
1903 en is na nog voorzien te zijn van de 
Zalving der Zieken plotseling in het zie
kenhuis te Oldenzaal overleden op 14 
november 1976. Van uit de Maria-kerk 
hebben we hem begraven op het kerkhof 
te Oldenzaal. 

Op de dag, waarop de Liturgie van de 
kerk herinnerde aan het einde van de 
wereld en het einde van het mensen
leven, is hij uit dit leven heengegaan. 
Hij was een man van groot geloof, vrien
delijk en zacht van karakter, voor wie 
niets te veel' was. 
Met zijn vrouw, met wie hij bijna 45 jaar 
gelukkig getrouwd was, heeft hij zich in
gezet voor zijn groot gezin, familie-leden 
en kennissen. 
Ook was hij gek op zijn klein-kinderen en 
hij vond het een feest als ze bij hem 
kwamen. 
Hij heeft het in zijn leven niet altijd ge
makkelijk gehad, want naast zijn werk bij 
de Firma Gelderman, bij wie hij als een 
,,trouwe dienstknecht" 52 jaar geweest Is, 
had hij nog de zorg voor zijn boerderijtje 
op de Koppelboer. 
Toen hij ouder werd, vond hij het erg fijn 
te mogen wonen op de Stakenkamp, in 

een meer bewoonde wijk, vlak bij de kerk. 
Daar vond hij ook meer tijd voor ontspan
ning en zo legde hij graag een kaartje in 
de Bejaarden-sociëteit. 
Nu is hij plotseling heengegaan, maar niet 
onvoorbereid; hij geloofde in een eeuwig 
leven bij God. 
Tot hem zal de Heer van leven en dood 
ook gezegd hebben: ,,Goede en trouwe 
dienaar, ga binnen in de eeuwige vreug
de". Moge de gedachte, dat hij nu bij 
God met ons verbonden is, degenen ster
ken die hij achterl iet. 

Voor de vele blijken van medeleven on
dervonden tijdens het zo plotseling over
lijden van mijn lieve man en onze zorg
zame vader en opa, zeggen wij U harte
lijk dank. 

J. G. Lemmink- Kuipers 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, november 1976 
Lijsterstraat 2 


