
Met dankbaarheid denken wij terug aan 

ANNA ALEIDA LANSINK 

Z1j werd geboren te Saasveld 25 JUli 1910, na 
een liefdevolle verzorging ten huize van haar 
broer en schoonzuster te Hasselo, is ze voor
zien van de Ziekenzalving 1n volle berusting in 
haar groot geloof, aldaar overleden 23 juni 1984 
Tijdens de Requ1emm1s 1n de kerk van de H 
Pleehelmus te Saasveld hebben w1j 27 jun1 
d.o.v afsche1d van haar genomen en haar 
l1chaam op het kerkhof aldaar te ruste gelegd, 

waar haar blijde opstanding wacht. 

Wat wij 1n de handelingen van de apostelen 
lezen over Saulus. mogen w1j toepassen op 
deze gelovige overfedene.,Zte zij is in gebed", 
{Hand. 9, 11) Naar de kerk stond bij haar op 
de eerste plaats en h1er nam z1j, 1ntens God
vruchtig btddend, deel aan de v1enng van de 
H. Eucharrst1e, maar ook thu1s bad ze veel. en 
met een 1nnige devotie tot de HemelseMoeder 
g1ng ze zo lang haar gezondheid dat toeliet, 24 
keer naar Maria's genadeoord te Kevelaer, om 
kracht en troost 1n 't leven. Ze was een blijmoe
dig en goed mens in de fam1lieknng en niet te 
vergeten b1j haar vele buren, waar ze geregeld 
naar toe ging. in goede en zorgende dagen. 

Tijdens haar slopende ziekte was zij tntens ge
lukktg met het vele bezoek dat zij ontv1ng, ztj 
heeft dit geweldig gewaardeerd. 
Haar dierbare zuster en broer en de verdere 
familie die veel voor haar betekende en d1e 
haar bijna 2 jaar bewonderenswaardig hebben 
verzorgd en hebben b1jgestaan, moge uw 
waardenng een zegen ZIJn. Leef gelukkig 1n de 
onderlinge vrede d1e er altijd bij ons bestond 
verder, laten WIJ dankbaar zijn om de moote 
herinnenngen van haar groot geloof dte ZIJ ons 
achterliet. dat Zij de onverliesbare vreugde van 
de hemel mag gen1eten. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Voor uw hartelijk medeleven, ons betoond tiJ
dens haar lang Ziekbed, bij het overlijden en de 
begrafenis van onze d1erbare zuster en schoon
zuster betuigen w1j u onze oprechte dank. 

Broer, zuster, zwager en schoonzusters Lans1nk 

Saasveld, 27 juni 1984 


