
'Wees goed '\!oor dkaar 
en 'Vergeet mij niet 



In dankbare herinnering aan 
onze lieve moeder en trotse oma 

Maria Henrica Francisca Lansink - Aarnink 

sinds 31 mei 1974 weduwe van 
JOHANNES GERARDUS FRANCISCUS LANSINK "KEMPER" 

Zij werd geboren op 11 oktober 1924 op het "erve 
Snoeyman" te Haarle bij Reutum. Zij is op woensdag 

9 januari 2008, na enkele dagen waarin haar 
gezo11dheid sterk achteruit ging, overleden. 

Na de gezongen uitvaartviering op 14 ja11uari d.o. v. 
in de parochiekerk te Reutum hebbe11 wij haar op het 

parochiële kerkhof bij pa te ruste gelegd. 

Ma groeide op in Haarle waar zij deel uitmaakte van 
een gezin van 3 kinderen. In 1948 trouwde zij met pa 
en ging wonen in het ouderlijk huis van pa aan de 
Agelerweg en hier kreeg zij de zorg voor de ouders, 
broers, zus en tante van pa. Het huwelijk werd 
gezegend met 7 kinderen. 

Nadat pa in 1974 is overleden kreeg zij alleen de zorg 
voor haar jonge gezin en de boerderij. Dat was voor 
haar een zeer moeilijke periode maar door haar sterke 
geloof in de kracht van boven heeft zij haar zware taak 
kunnen volbrengen. Op meerdere momenten in haar 
leven heeft zij deze kracht mogen ondervinden omdat 
haar zus op zeer jonge leeftijd en later haar enige broer 
plotseling overleden. 

In haar leven kende zij ook veel blijde momenten. 
Vooral de voortzetting van de boerderij door haar 
zoon Henk. Veel plezier beleefde zij met de kinderen 
en kleinkinderen en ze genoot ervan als wij met zijn 
allen samen waren. Bescheiden als zij was, eiste ze 
weinig voor zichzelf. Beminnelijk en zacht van aard 
mocht zij velen tot haar vrienden rekenen. 

Groot was haar vertrouwen in Maria. Tien keer heeft 
zij een bezoek aan Lourdes gebracht en overal in 
haar woning tref je beeltenissen van Maria aan. 

Wat voelen wij ons overval/e11 door je onverwachte 
heengaa11, /we zwaar valt het te beseffen dat je er 

niet meer zult zijn en wat hadde11 wij je nog graag in 
011s midden gehad. Nage11oegje hele leven stond 
jouw doen en laten in het teken van jouw grote 

liefde voor ons e11 onze gezinnen. 

Ma, wij zijn je dankbaar voor alles wat je voor ons 
hebt gedaan en betekend. Wij zullen je missen en met 
gevoelens van warmte en liefde aan je terug denken. 

Wij willen u oprecht bedanken voor uw warme 
medeleven en steun na het overlijden van onze 
moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 

Reutum, 14 januari 2008 


