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Ter nagedachtenis aan 

Hendrik Lansink 

echtgenoot van Riek Lansink-Oosterik 

HiJ werd geboren op 6 september 1915 te 
Saasveld en overleed op 1 7 november 1995 
te Hengelo (Ov.). Op 22 november hebben 
w1j afscheid van hem genomen in de Paus 
Johannes kerk te Hengelo (Ov.), waarna we 
hem te ruste hebben gelegd op de begraaf
plaats aldaar. 

Hij was de jongste uit het gez1n van 9 kinde· 
ren. De eerste 3 Jaren van z1jn leven waren 
moeizaam met veel ziekte. Later hielp hij zijn 
vader en moeder op de boerdenj. Op 30 Ja· 
rige leeftijd verhuisde hij naar Hasseto aan 
de Torenlaan om Sina te hetpen op de boer
derij, omdat haar man overleden was. Hij 
leerde zijn vrouw op 29 jarige leeftijd kennen 
waar hij 3 jaar later mee trouwde Uit dit hu
welijk werden 4 dochters geboren. Zijn ge
Zin betekende alles voor hem, hij was vrolijk 
en floot meestal om het huis heen. Hij h1eld 
van gezelligheid en grappen, tevens was hij 

een gelovig mens en tegen onrecht kon h1j 
absoluut niet. Toen hij in 1985 moest verhui
zE:n viel hem dat erg zwaar en was hij de ja
ren erna altijd te vinden op zijn oude stek
kie. In 1988 waren ze 40 jaar getrouwd wat 
veel voor hem betekende net als zijn 10 klein
kinderen waar hij erg dol op was. Enkele 
moo1e jaren hebben ze samen nog gehad 
aan de Landmansweg totdat de ziekte ZICh 
openbaarde die ervoor zorgde dat het ge
heugen hem in de steek liet. Na een poos 
liefdevol thuis verzorgd te zijn door zijn vrouw 
werd hij opgenomen in het ziekenhuis, ge
volgd door opname in het P.C. Borsthuis 
waar hij nog 4 maand liefdevol verzorgd 
werd. Als laatste heeft hij nog een mooie 
vakantie mogen meemaken in Luttenberg. 

Uw belangstelling tijdens de ziekte en deel
neming na het overlijden van mijn lieve man, 
onze onvergetelijke vader en opa, heeft ons 
erg goed gedaan. 
Hiervoor danken wij U dan ook hartelijk. 

Familie Lansink 


