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In alle stilte 

ben je van ons heengegaan. 

maar je blijft 
in ons verder leven. 



We houden in blijvende herinnering 

Gerhard Lempsink 

Hij werd geboren in Berghuizen, toen gemeente 
Losser, op 23 september 1940. Onverwacht over
leed hij in het ziekenhuis te Oldenzaal op 28 januari 
1999. Na de Uitvaartmis in de Mariakerk hebben 
we zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd op de 
begraafplaats te Oldenzaal op 2 februari. 

Gerhard groeide op als middelste van 3 kinderen op 
de boerderij en verhuisde met het gezin mee in 1960 
naar een nieuw huis aan de Meeuwenstraat op eigen 
grond. Daar maakte hij mee, dat zijn broer en zus 
wegtrouwden en dat zijn moeder en vader overle
den, zodat hij alleen achterbleef. 
Hij leefde op zichzelf, zorgde goed voor zichzelf, 
want hij wilde niemand tot last zijn. Maar als iemand 
hem nodig had, stond hij behulpzaam voor de ander 
klaar. Gezellig kon hij vertellen over de tijd van 
vroeger, met naam en toenaam, want hij kon goed 
onthouden. Over zichzelf, over zijn gevoelens, 
praatte hij niet gemakkelijk, terwijl hij toch druk en 
nerveus was van aard. 
Hij werkte vele jaren als zijdewever bij Gelderman, 
daarna kwam hij in de bosbouw, totdat hij rond zijn 

veertigste levensjaar zijn taak moest beëindigen. 
Toen kreeg hij nog meer tijd voor zijn grote hobby: 
zijn duiven. Hij was een actief lid van de Post
duivenvereniging "De Reisduif', maar opvallend 
was het hechte trio, dat hij vormde: Gerhard, Johan 
en Herman. 
Het geloof, dat hij had meegekregen, heeft hij 
trouw bewaard; elke zondagmorgen ging hij naar 
de vroegmis in de Mariakerk. Wat was hij teleur
gesteld en ook kwaad, toen de 2 m.istijden werden 
samengevoegd tot een later uur. 
De laatste tijd sukkelde hij met zijn gezondheid. 
Tijdens een vergadering van de Postduiven
vereniging werd hij onwel; kort daarna overleed hij 
in het ziekenhuis. 
Nu hij uitgevlogen is, hopen we, dat hij zijn reisdoel 
mag bereiken, bij zijn en bij onze God. 

Bij deze willen we u bedanken voor uw medeleven 
na het zo onverwacht heengaan van onze broer en 
oo m. 

De familie. 


