


Dankbaar denken we terug aan het leven van 
onze zorgzame vader en opa 

_I_ Hendrik Gerhardus 
Johannes Lansink 
weduwnaar van 
Berendina Maria Breukers 

Vader werd geboren op 22 april 1915 in 
St. lsidorushoeve. 
Plotseling is hij van ons heengegaan, nog 
voorzien van het H. Oliesel , op zaterdag 
26 april 1980 in Beckum. Voor het laatst moch
ten we hem in ons midden hebben op dinsdag 
29 april tijdens de Eucharistieviering. Daarna 
hebben we hem te ruste gelegd bij moeder 
en zoon op het r.k. kerkhof in Beckum. 

Nog maar een paar dagen geleden heeft vader 
met zijn familie en koor zijn 65ste verjaardag 
gevierd. We hebben niet kunnen vermoeden 
dat wij nu al voorgoed afscheid van hem 
moeten nemen. We hadden hem nog zo graag 
vele rustige jaren gegund. Hij kon er al naar 
uitzien dat het nieuwe huis klaar zou komen•, 
waar hij het dan volgens zijn zeggen rustiger 
zou krijgen. 
Hij was erg zwak van gezondheid. Al vele 
jaren was hij invalide. Dat hij niet meer 
mocht werken moet hem erg veel pijn gedaan 
hebben. Hij moest het werk op de boerderij 
aan zijn vrouw overlaten, terwijl hij probeerde 
zelf wat voor het huishouden te zorgen. Veel 
heeft hij geleden om het plotselinge verlies 
van zijn zoontje. Toen hij op 12 oktober 1967 
ook nog plotseling zijn vrouw als geweldige 
steun moest missen, moet het voor hem hele
maal erg geweest zijn . Maar hij klaagde niet 
en verdroeg alles zelf. Pijn en verdriet droeg 

hij in stilte. En als hij iets zei , dan waren 
zijn woorden voordien goed overwogen: hij 
was bang dat het verkeerd zou overkomen. 
We kunnen vermoeden dat zijn leven voor een 
groot deel een lijdensweg is geweest. Hij 
heeft het echter aangekund , doordat hij steun 
zocht in zijn geloof en in de kerk, die hij meer 
dan 35 jaar ononderbroken diende als koor
zanger. De zondag sloeg hij niet gemakkelijk 
over . Al was hij behoorlijk ziek, toch ging hij 
naar de repetitie of de gezongen viering . Op 
het koor had hij zijn vaste plaats als tenor . 
Nu wij afscheid van hem moeten nemen , ge
loven en vertrouwen wij. dat God hem bevrijd 
heeft uit zijn lijden en hem voor eeuwig op
genomen heeft in zijn Vaderhuis. Daar mag 
vader voor altijd de rust genieten van vrede 
en geluk, en voor God lof zingen. 

Allen die ons tot steun waren bij het plotse
linge overlijden van vader, zeggen wij onze 
oprechte dank. 

KINDEREN EN KLEINKIND 


