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1 n dankbaarheid gedenken we 

Hendrika Geertruida Wilhelmina 
Kroeze 

E<:htgcnotc va n 
Johannes Antonius Bartholomeus La nsink 

Ze werd geboren cc Borne op 4 december 1939. 
Ze stierf onverwacht in J\msterclam op 14 januari 
1994. Na de gezongen requiemmis in haa r 
parochiekerk St. Theresia te Borne is ze op 

18 januari 1994 in Borne begraven. 

Na een zeer welbesteed leven is ze, \'Olgens 
menselijke maat,taven veel te \'roeg, op 54 jarige 
leeftijd overleden. 
Haar leven ~tond in het tel..en ,·an er-Lijn-voor
ande ren. Ze maakte 1ich met alles wa t ze in zich 
had dienstbaar voor de medemem,_ Op de eer>le 
plaats voor haar man en kinderen, en haar 'icr 
kleinkinderen, maar ze bleef een open oog 
houden 'oor mensen in nood . 
Tiemallen keren is 1e mee geweest met de Henri 
Dunam, de boot van hei Rode Kruis, om mensen 
die ziek of geha ndicapt waren een fijne 'acamie 
cc bezorgen. Zij genoot ervan zich in te spannen 
om anderen blij te maken. De woorden \'an 

Jezus Christus "Wat ge voor de minsten der 
mijnen hebt gedaa n, hebt ge mor mij gedaan" 
zullen haa r daarbij mogelij k door het hoofd 
hebben gespeeld. In ieder ge,·al heeft ze ons 
du idelijk een christel ij k leven voorgeleefd. 
Ze werd ziek, maa r wilde niet dat haar inzet voor 
de medemens eronder zou lijden. Ze wilde graag 
leven. voor anderen. Ze was bereid daarvoor naar 
het ziekenhuis van Amsrerdarn re gaan om behan
deld te worden. Vol goede moed ging ze erheen. 
Ze hoopte weer 10 ver op te knappen dar ze haar 
dicnsrbaar leven nog een hele tijd kon voortzerten. 
Tor groot \'erdrier van iedereen die haar kende en 
van iedereen die zich inspande haar zieke lichaam 
weer beter te maken, O\erleed ze in her ziekenhuis 
te A msterdam doordar zich een onverwachte 
cornpli<:at ie ,·oo rd eed . 
Haar leven hier i> voorbij . Zij blijft voonleven in 
de herinnering en de waarderi ng 'an \'Cel mensen. 
Maar ook hopen en ven rouwen wij dat ze zelf mag 
,·oortle\'en in het huis van De Vader, waar 
,·olgen' JeLu>. ruimte is ,·oor velen. 

Voor u11· -::,eer xell'aardeerd meefe1·e11 met hel -::,o 
011\'l!rll'achte overlijden va11111(in xeliefde vrouw, 
011-::,e onvergetelijke moeder en xroo1111oeder 
;,eggen wij U heel hartelijk dank. 

familie Lansi11k 


