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t In dankbare herinnering aan 

Hendrik Lankheet 
weduwnaar van 
Johanna Hendrika Molenveld 

Hij werd geboren te Haaksbergen op 8 maart 
1901 . Hij is, gesterkt door het sacrament van 
de zieken , overleden te Haaksbergen op 12 
oktober 1984. We hebben- afscheid van hem 
genomen tijdens de Uitvaart in de St. Pan
cratiuskerk te Haaksberg en op 17 oktober en 
hem te ruste gelegd op het r.k. kerkhof . 

Vader is vrij onverwacht gestorven tem idden 
van zijn k inderen en kle ink inderen. Na enke le 
dagen van ziekte stokte zij n adem. 
Het leven van vader heeft diepe sporen 
achtergelaten in ons eigen leven . Zijn zorg 
en belangstelling , tot in het laatste uur, zijn 
voor ons redenen om dankbaar te zijn. We 
hadden graag met hem te doen , al was het 
niet alti jd gemakkelijk goed met hem om te 
gaan. Want hij had op vele rlei gebied zijn 
vaste ideeën en principes waar hij niet ge
makkelijk van afweek. Het was voor hem 
moeilijk - ook op godsdienstig gebied - om 
zich te verplaatsen in deze tijd . Hij maakte 
zich ook zorgen over de toekomst van geloof 
en kerk . 
Een groot dee l van zi jn leven heeft hij ge
werkt in de textiel , 47 jaar lang bij Jord aan,. 
En hij was ook akt ief in de vakbond ; 60 jaar 
lang , tot het einde van zij n leven, was hij lid 
van de bond. 
Vader was, op zijn werk en thuis , een man 
van de klok; hij kwam nooit te laat en 
overal te vroeg . 
Velen hebben vader, die men in de volks-

mond graag "Kloas Hendr ik" noemde, ge
kend als een gezellige prater , die hield van 
de natu_ur, van kaarten en van op bezoek 
gaan b1J mensen . In de laatste jaren bracht 
hij zijn dagen grotendeels door met lezen. 
Hij heeft, ook na de dood van moeder 21 
jaar gelede~ , dankzij goede zorgen om hem 
heen, een f1Jn leven gehad . Hij was er, zeker 
toen het lopen moeilijker werd , dankbaar 
voor. 

We nemen _a fscheid van een diepgelovig man , 
van w,e WIJ Qeloven dat hij voorgoed thui s
gekomen 1s b1J God, op wie hij rotsvast ver
trouwde. 

We w il len graag iedereen bedanken die een 
blijk van medeleven heeft gegeven bij de 
dood van onze goede vader en opa. 

Namens de familie , 
Fam . Lankheet 
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