
Neem ik be uleugds 
uan be bagcraab, ga ik 
morren aan be grenzen ber zee. 
um hanb zal mij gcleiben. 



Ter dankbare herinnering aan 

HERMANNUS LANSINK 

echtgenoot van 

HENDRIKA MARIA MULDER 

Hij werd 2 juli 1894 te Weerselo geboren. 
Hij ontving het Sacrament der zieken en 
overleed in het r.k. ziekenhuis te Oldenzaal 
op 13 juli 1971. Na de H. Mis van Uitvaart 
in de St. Plechelmusbasiliek op 17 juli ' 71 
werd zijn lichaam begraven op het r.k. 

kerkhof van Oldenzaal. 

leder mens in de wereld is op weg naar 
zijn einddoel. God schiep de mens en zette 
hem op de wer:, , maar de mens moet zijn 
weg verder tot voltooiïng brengen. Dit doel 
stond onze dierbare overledene steeds dui
delijk voor ogen. God gaf hem rijke gees
tesgaven. Hij was edelmoedig van hart. had 
een sterke gezondheid en voelde zich ver
antwoordelijk om zijn veelzijdige gaven goed 
te gebruiken. Hij heeft zijn talenten niet 
begraven. De gemeenschap. de organisatie, 
het N.K.V. in het bijzonder. heeft ruim
schoots van zijn levensinzet geprofiteerd. 
l)e verzekering Concordia was zijn levens
werk, maar daarnaast had hij tal van neven
banen. Het was niet zijn aard om bij het 
bereiken van zijn pensioenleeftijd rustig 
aan te doen. De diocesane bejaardenbond 
had in hem tot het laatste ogenblik een 
actieve voorzitter. 

Het was een voorrecht met deze goede 
huisvader om te gaan en samen te werken. 
Nooit deed men tevergeefs een beroep op 
hem. Dat zijn prachtmensen 1 
Dierbare vrouw. het vorig jaar, 12 aug. '70, 
hebben we samen met onze kinderen en 
kleinkinderen in grote dankbaarheid ons 
50-jarig huwelijksfeest mogen vieren. Dat 
was een prachtdag . Dat ik met zoveel vreug
de en zoveel ondernemingsgeest heb kun
nen werken, moeder, dat heb ik vooral aan 
U te danken. U leefde steeds mee met m'n 
werk. ook al kwam ik 's avonds laat thuis. 
Ik kon niet vermoeden, dat onze tocht naar 
Garmisch -Partenkirchen voor mij mu eindi
gen in het hemels Vaderhuis. Van God ben 
ik uitgegaan, naar God keer ik terug. Ik 
blijf aan jullie allemaal denken. 

Voor Uw hartelijke bl[iken van deel
neming. ondervonden bij het overlijden 
van onze lieve man. vader behuwd
en grootvader, zeggen wij U onze 

hartelijke dank. 

Uit aller naam : 
H. M. Lansink-Mulder 

kinderen , behuwd - en kleinkinderen 
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