
Ter herinnering aan de heer 

Antonius Bernardus Lemmink 
geboren te Losser 11 juni 1889, 

van 16 april 1909 tot 31december1929 
onderwijzer In dienst van de gemeente 
Losser, van 1januari1930 tot 31 decem
ber 1954 hoofd der Sint Aloysiusschool, 
zacht en kalm, onverwacht overleden 
in het verpleeghuis "Bruggerbosch" te 
Enschede op 29 maart 1983. 
Op Goede Vriidag werd hiJ in het graf 
herenigd met ziJn echtgenote Everdina 
Frederica Catharina Maria Schreuder met 
wie hij 56 jaren van zijn leven lief en 
leed deelde. 

Weinigen werden en worden zo oud als 
hij. Weinigen onder de onderwijsgeven
den hebben zo'n lange aaneengesloten 
periode de jeugd van meerdere gene
raties in hun geboorteplaats gevormd 
en kennis bijgebracht. Met hart en ziel 
was hij verknocht aan "zijn leerlingen" 
van "zijn school" : streng maar recht· 
vaard ig; resoluut maar vol begrip. Een 
zekere ijdelheid was hem niet vreemd : 
nog op hoge leeftijd toonde hij zich ge. 
streeld door uitingen van waardering 
voor zijn persoon en zijn onderwijs 
vooral als zij kwamen van oud-leerlin-

gen die tot zijn mede ·bejaarden be -
hoorden. 
Zolang "moeder" leefde was hij helder 
van geest en krachtig van lichaam. Met 
haar dood verdwee:'l langzaam maar 
zeker zijn levensvreugd . Door een diep 
dal van achteruitgang . licharrelijk maa• 
vooral geestelijk · kwam hij terecht In 
"Bruggerbosch". Met dankbaarheid ver· 
melden wij de liefdevolle en medeleven· 
de zorgen van de broeders en zuster 
van het paviljoen A. 
Zo kwam het uur waarop hij ten slotte 
met de oude Simeon kon uitroepen : 
"Laat nu, Heer, Uw dienaar gaan vol 
gens Uw woord in vrede". 

Lucas Il, 29. 

Voor Uw medeleven met het overlijden 
van onze vader en opa zeggen wij U 
dank. 
Wij twijfelen er niet aan dat zijn her· 
innering onder U allen en met name 
onder zijn oud leerlingen zal voortleven. 

Kinderen en kleinkinderen. 


