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Gedenk in uw leven 

HENNIE LEMPSINK 
echtgenoot van RIA WEKKING 

vader van Nicole en Tim. 

Hij werd geboren 17 februari 1940 te Oldenzaal. Hij 
overleed te Enschede 24 februari 1991 op de leeftijd van 
51 jaar. Na de Eucharistieviering in de Sl Antoniuskerk 
te Oldenzaal, vond de crematie plaats op 28 februari 
1991 te Usselo 

Een man uit één stuk, een persoonlijkheid was hij. 
Hij wilde alles voor de ander doen, een mens van grote 
betekenis. Voor Ria, zijn vrouw, was hij er altijd, niet te 
beschrijven hoe het met elkaar was in goede en in zware 
tijden. 
Met zijn kinderen had hij het beste voor. 
Hij was een vriend voor zovelen, breed geînteresseerd, 
rustig en met een luisterend oor. 

Met grote inzet en heel betrokken verzorgde hij de mens 
in het sportleven, en als voorzitter van de onderne
mingsraad ging de menselijke rechtvaardigheid hem 
zeer aan het hart. 
Zo groot en sterk als hij was, had hij geen verweer tegen 

tweemaal een hersenbloeding. Hoe bijzonder is het dan 
toch, dat hij op zijn sterfdag zijn leven ter beschikking 
bleef stellen: dat vele zieke medemensen door trans
plantatie van Hennie's organen weer een stuk 
gezondheid mochten ontvangen. 

Zijn diepste geloof in het leven bleek hieruit, hoe hij 
mensen met respekt en ruimte wist te benaderen. En 
ook, hoe hij onmetelijke liefde en eenheid ondervond in 
Gods schepping van zee en strand, van rust, eten en 
drinken. Hij wist er van te genieten. 

Zo'n mens zal leven in eeuwigheid. 
Hif zal er altijd zifn. 

Gif schepper van hemel en aarde 
van de zee, van de natuur, 

van de mens. 
Ik hoop dat ik u gelukkig kon maken, 

ikzelf was gelukkig met U. 
En laat er een eind komen op aarde 

aan alle zonde en alle kwaad. 
Bliff mif omringen met uw krachttige mildheid, 

maák mif weer nieuw. 

Voor uw belangstelling na het overlijden van mijn lieve 
man en onze zorgzame pa, zijn we u erg dankbaar. 

M.H. Lempsink-Wekking 
Nicole 
Tim. 


