
Een dankbare en liefdevolle herinnering aan 

t 
~-- Jan Lansink 

"KniepJan" 

echtgenoot van Suze Lansink - Veelders 

Na de afscheidsviering op 1 december 2014 
's avonds in de parochiekerk van 

de H.H. Simon en Judas te Ootmarsum, 
hebben wij hem de volgende dag begeleid naar 

het crematorium "Twente" te Usselo. 

Voor blijken van belangstelling tijdens de ziekte 
en warme medeleven na het overlijden van mijn 
lieve man, onze vader en opa, danken wij u oprecht. 

Suze Lansink - Veelders 

Bennie en Marian, Jolanda en André 
Mirjam en Leo, Astrid en Gerard 

en de kleinkinderen 

Ootmarsum, 2 december 2014 
De Mors 14A 

Ons pa, Jan Lansink, is geboren op 29 maart 1930 aan 
de Kerspelweg in Tilligte. Hij was de eerste uit een 
gezin van 6 jongens en 4 meisjes. In het Ottershagen 
heeft hij een mooie jeugd gehad samen met zijn broers 
en zussen. 
Na de lagere school moest hij aan het werk op 
de boerderij en daarna kwam hij aan het werk bij 
Yredestein, maar dat werk mocht hij niet graag 
doen.Daarom ging hij naar de Rijkswerkplaats waar 
hij het vak van metselaar leerde. Na de rijkswerk
plaats begon hij bij Hendrik Niehof in Latrop waar 
hij een complete vakman is geworden, heel precies 
en nauwkeurig in alles wat hij deed. 
In die tijd leerde hij onze moeder kennen bij 
café Koapman in Tilligte. Op 5 juli 1956 zijn ze 
getrouwd en uit dat huwelijk kwamen vier kinderen. 
Ons Pa was een gezellig man, hij hield wel van een 
feestje en walsen met ons ma konden ze als de beste. 
Ook het klootschieten zondagochtend vergat hij 
nooit. 
Toen hij in de fut kwam kon hij zijn hobby's uitoefenen 
in de tuin, op het land, hokjes timmeren voor de 
ganzen en natuurlijk de muziek, daar was hij gek op. 
Toen hij 79 jaar oud werd ging zijn gezondheid ach
teruit met als gevolg dat ons Pa op 84 jarige leeftijd 
is overleden. 

Pa, jij blijft altijd in onze gedachten. 


