
Sterven is als 
een zon 

die onder gaat 



Bedroefd maar dankbaar gedenken wij mijn lieve 
man, onze zorgzame vader, schoonvader en 
lieve opa 

Arnold Lansink 

echtgenoot van 

Marie de Witte 

Arnold werd geboren te Haaksbergen/ 
St. lsidorushoeve op 28 januari 1922. Vrij onver
wachts is hij thuis van ons heengegaan op 
dinsdagmorgen 19 april 1994. 
Voor het laatst hadden wij hem in ons midden op 
vrijdag 22 april in de kerk van de H. Blasius te 
Beckum, waarna wij zijn lichaam te ruste hebben 
gelegd op het parochiekerkhof. 

Allen die veel voor Arnold, voor vader/pa heb
ben betekend en die ook ons allemaal tot steun 
zijn geweest danken we heel hartelijk voor het 
medeleven en de belangstelling. 

Familie Lansink 

Toch kwam zijn overlijden onverwacht ook al wisten we 
dat het niet zo goed ging met vader, zijn plotseling over
lijden komt hard bij ons aan, het is zo ineens, je hebt geen 
afscheid kunnen nemen. 
De laatste jaren ging zij n gezondheid steeds meer achter
uit, zeker de laatste zes jaar toen hij verlamd raakte na een 
hartoperatie. Dat viel hem erg zwaar en hij heeft ook heel 
moeilijk kunnen accepteren dat hij niet meer kon lopen. 
Hij is dan ook meerdere keren opgenomen geweest in het 
verpleegtehuis. 
Vader werkte graag bp de boerderij, dat was zijn lust en 
zijn leven en hij deed dat op een vooruitstrevende 
manier. Het werk kon hij echter niet meer volhouden. 
Vader was een sociaal bewogen man en heeft op bestuur
lijk niveau zijn sporen wel verdiend in Kerkbestuur, 
A.B.T.B., Dorpsraad, K.V.P. en later C.D.A. Hieraan heeft 
hij veel tijd en energie besteed. 
Zijn gezin was hem echter alles . Hij was ontzettend gek 
met moeder, zij was zijn steun en toeverlaat. 
10 Mei a.s. zouden vader en moeder 45 jaar getrouwd zijn. 
Vader had graag zijn kinderen en kleinkinderen om zich 
heen en als zij weggingen zei vader altijd dat we snel nog 
eens terug moesten komen, 
Voor ieder van ons had hij een grote interesse en zorg en 
informeerde naar onze gezinnen, ons werk en onze 
plannen. 
Vader had een dièP geloof en was een trouw vereerder van 
Maria. Haar heeft hij dikwijls aangeroepen, om hulp en 
bijstand gevraagd, en menig kaarsje opgestoken. 
Op vaders vraag naar het waarom van zijn lijden kwam 
geen antwoord e.n misschien mogen we het als een zegen 
beschouwen dat langer lijden hem bespaard is gebleven. 
Vader heeft genoeg geleden en was er klaar voor. 
We mogen er op vertrouwen dat hij nu bij zijn en onze God 
mag zijn en dat hij voor ons een voorspreker is en voor ons 
blijft zorgen. 
Bij het afscheid mo9en we dan zeggen, leef voor altijd 
gelukkig voort bij God. 


