
Met grote dankbaarheid denken we 
terug aan 

JOHANNA CHRISTINA LEMPSINK 

echtgenote van 

Gerhardus Johannes Steinmeijer 

Zij werd in de gemeente Losser geboren 
op 21 december 1900 en is na voorzien 
te zijn van het Sacrament van de Zieken 
in het ziekenhuis te Oldenzaal overleden 
op 13 december 1980. Van uit de Maria
kerk hebben we haar beg raven op het 
kerkhof te Oldenzaal. 

Johanna Lempsink kwam uit een groot 
gezin en is in Berghuizen geboren en 
opgegroeid. Ook daar leerde zij haar man 
kennen , met wie zij ruim 50 jaar gelukkig 
getrouwd geweest is. 
Uit hun huwelijk werden drie meisjes ge
boren , van wie zij erg veel hield. Geen 
wonder dat zij voor hun gezinnen een 
grote belangstelling had. Sterk leefde zij 
ook mee met het wel en wee van haar 
kleinkinderen , familie en vele kennissen. 
Hulpvaardig als zij was, kon ieder bij 
haar terecht. Niets was haar te veel. 
Ofschoon zij de leeftijd van de sterken 
mocht bereiken - op 21 december zou zij 
80 jaar geworden zijn - is haar het leed 
niet bespaard gebleven . 

Zo heeft z;j er erg onder geleden , dat 
haar twee oudste dochters binnen een 
goed jaar van haar werden weggenomen 
door een langdurige ongeneeslijke ziekte. 
Door haar sterk geloof en groot Gods
vertrouwen heeft zij dit , hoe zwaar het 
ook was, met de steun van haar man goed 
kunnen verwerken. 
Zonder twijfel zal Maria, de moeder van 
de Heer, haar hierbij geholpen hebben , 
want voor haar had zij een bijzondere ver
ering. Meer dan 25 jaar is zij op bede
vaart naar Kevelaer geweest. 
Op de dag , waarop haar dochter Diny 
jarig was, is zij na een kort ziekbed uit 
dit leven heengegaan. Nu is zij bij de 
goede God weer met haar kinderen ver
enigd. Maria, de patrones van haar pa
rochie, zal haar zeker begeleid hebben . 

Voor de vele blijken van deelneming on
dervonden tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze on
vergetelijke moeder, schoonmoeder en 
oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

G. J. STEINMEIJER 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal , december 1980 
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