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Ter dankbare herinnering aan 

Johanna Gezina Adolfsen-Lempsink 
(Annie) 

weduwe van Hermanus Franciscus Adolfsen 

Zij werd geboren in Losser op 27 januari 1932 en 
is overleden op 30 april 2000 in het Ziekenhuis MST 
te Oldenzaal na het ontvangen van het Sacrament 
van de Zieken. Op 4 mei hebben we haar te ruste 
gelegd bij haar moeder op de begraafplaats aan 
de Hengelosestraat. 

Lieve moeder en oma, 

Een onvergeteli1ke moeder en oma is van ons 
heengegaan. Met grote moeite kunnen we afscheid 
nemen van zo'n behulpzame lieve vrouw. Ondanks 
de ongunstige prognose van haar z1ek1e heeft zij 
nog twee jaren kunnen genieten van haar familie, 
haar kleinkinderen en vrienden, maar wij vooral 
ook van haar. Wij z11n b11zonder bedroefd over haar 
overli1den maar tegelijk ook dankbaar voor alles 
wat ze betekend heeft en de extra jaren die zij bij 
ons heeft mogen zijn. 

Je groeide op in een hartverwarmend gezin waar
aan je later vaak memoreerde. Mede doordat je 
vader reeds jong overleed werd op vroege leeftijd 
een volwassen houding verwacht. Na je huwelijk 
verhuisde 1e naar Losser waar je een winkel in 

manufacturen runde. Daar werden 1e beide zonen 
geboren waarna het gezin weer vertrok naar 
Oldenzaal. Ook daar leidde jij zelfstandig een win
kel en vervulde tevens met grote inzet de rol als 
moeder. De werkdagen begonnen vroeg en ein
digden laat. Zelden hebben we 1e de luxe zien per
mitteren van een vnje dag Daarna heb je voor een 
modezaak in Oldenzaal gewerkt en ook dat deed 
1e met enorme toewijding en plezier. De kinderen 
mochten niets te kort komen en betekenden alles 
voor je. Te vaak heb jij jezelf weggecijferd om ons 
in jouw ogen niet tot overlast te zijn. Na het lang
durige ziekbed en overlijden van vader dacht je 
meer lijd te hebben voor de frivole kanten van het 
leven. Alhoewel de start moeilijk was heb je toch 
je draai gevonden. Muziek werd de nieuwe uitda
ging en dus direct alle remmen los: de trompet al 
leen kon jouw muzikale honger niet sllllen. de piano 
was voor de overige uurtjes. Maar het waren toch 
vooral de kleinkinderen die konden rekenen op 
1ouw volledige aandacht. Graag had Jij ook de ver
dere geneugten van het grootouderschap willen 
meemaken, maar helaas het mocht niet zo zijn. 
Mam, oma, bedankt voor alles, rust zacht. 

Voor uw hartelijkheid en medeleven betoond tijdens 
de ziek1e en na het overlijden van moeder en oma, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


