
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



In diep geloof is ons voorgegaan 

BERNARDUS ANTONIUS LEMPSINK 

vanaf 4 februari 1939 echtgenoot van 

Gesina Maria Joseph ina Beernink 

Hij werd geboren in de gemeente Losser 
op 9 apri l 1907. Thuis is hij overleden, nog 
voorzien van het H. Oliesel, op maandag 
14 maart 1988. Na de Uitvaartmis in zijn 
Mariakerk hebben we zijn lichaam aan de 
aarde toevertrouwd op de begraafplaats 
te Oldenzaal op 16 maart. 

Heel zijn leven van 80 jaar heeft hij door
gebracht in Berghu izen . Geboren en ge
togen aan het Lossers Voetpad, ging hij bij 
zijn trouwen zich vestigen aan de Klei
bu ltweg om tenslotte de nieuwe woning te 
betrekken aan de Lijsterstraat. 
Bijna 50 jaar is hij getrouwd geweest met 
Sien, in grote zorg en li efde, waarb ij de 
onderl inge band alsmaar versterkt en ver
diept werd . 
Samen hebben ze zich ingezet voor hun 
2 dochters, maar ook voor hun pleegzoon 
Joop, die ze 15 jaar lang in hun gezin 
hadden opgenomen. De kleinkinderen had
den een bijzondere plek in zijn hart. 
Hij was een eenvoudig en tevreden mens, 
die graag praatte met anderen en juist 
de goede dingen naar voren wist te halen. 

Bijzonder zullen we ons bl ijven herinneren 
zijn doorzettingskracht en zijn geduld in 
de lange periode, dat hij getroffen werd 
door een lastige kwaal. Steeds meer 
moest hij zich terugtrekken in zijn huis, 
waar hi j uitstekend verzorgd werd, maar 
dankbaar kon genieten van de goede zor
gen, ook van de kleine dingen, d ie hem 
nog overbleven, vooral in de tu in. 
Hij vond veel steun in zijn diep geloof in 
God, met veel vertrouwen in Maria. Wat 
heeft hij gebeden en zich thuisgevoeld in 
zijn omgang met God. Met grote toewijding 
ontving hij de H. Communie en wist zich 
via de kerkradio met het wel en wee van 
zijn parochie verbonden. 
In zijn vertrouwde omgeving wilde hij ster
ven; dat gebeurde na een woord van dank 
en met de handen gevouwen. 
Moge zijn bidden overgaan naar de ver 
vu ll ing: "Zalig de zuiveren van hart , want 
zij zu ll en God zien" . (Ml. 5,8)~. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en 
na het overl ijden willen we u hartel ijk 
danken. 

G.M.J. Lempsink-Beernink 
Kinderen en kleinkinderen 


