
Dankbare herinn<.>ring aan 
ANTONIUS HERMANUS LE:MPSINK 

echtgenoot van 
FREDERIKA SUSANNA AGTERBOS 

Hij werd geboren te Losser IS febr. 1910. 
Noq voorz:en van de sacramentele Zieken
zalving is hij overleden tt> Oldenzaal 25 juli 
1978. Tijcfens de F.uchar1>tiev1ering in de 
parochi(•l.:erk van de H. Antor.ius v. Padua 
op 28 juli d.a.v. hebben wij In Oldenzaal 
afscheié van hem genomen. waarna de 
crematie in Usselo. 

Op 68-jarige leeftijd is hij plotseling van 
ons heengegaan. We \.·aren net 40 jaar 
getrouwd. hetyeen wij v;inwege zijn ziekte 
in stilte hebben herdacht. Ori e dankbaar
heid tegenover e kaar was er niet minder 
om. We l~ebben samen een goed gelukkig 
leven gefiad. Vader was eerlijk en oprecht. 
1- .j storcl \CO ii;a~reen klaar. Zelf was hrj 
cveral nee tevreden. In onze herinnering 
b!ijft hij voortleven als een lieve zorgzame 
echtqenoot en vader. HiJ was ook bijzorr
c 3r gesteld op zijn kleinkinderen en W"
derkerig zij op hem. Er ginq bijna geen 
zor.dag voorbij of wij waren bij oma en opa. 
Zieke rl'ensen hebben altijd zijn bijzondere 
aandacht gehad. Hij was be~tuurslid van 
Herwonnen Levenskracht. waarin hij zich 
tot taak stelde zieke leden met vriendelijke 
attenties wat op te vrolijken. Als penning
meester beheerde hij de kas ten bate van 
de zieken. 

Na een arbeidzaam leven - 50 jaar bij Gel
derman - kreeg hij zijn verdiende rust. 
Helaas heeft dat maar kort geduurd. Zijn 
gezondheid "reeg een onherstelbare knak. 
Hij heeft het er zeer moeilijk mee gehad. 
Hopelijk hebben wij er allen toe bijgedra
gen om zijn 1ijden te verlichten. 
Moge de Heer van leven en dood hem 
belonen voor alles. wat hiJ voor ons en 
voor vele anderen heeft betekend. Moge 
hij delen in de verrijzenis van Christus. 

Voor uw blijken van -edeleven tLJcfcri, zijn 
ziekte en bij zijn overlijden zeggen WÎJ U 
allen onze hartelijke dank. 

F. S. Lempsink-Agterbos 
Kinderen en kleinkinderen 
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