


Om m vreugde nooit te vergeten 
en in liefde te herinneren 

Jan Lansink 
echtgenoot van Mien Wolbers 

Jan werd op 27 januari 1913 in Reuturn geboren en is 
op 21 april, Goede Vrijdag, vredig thuis ingeslapen. 
Op 25 april was in de Heilige Drieëenheidkerk te Olden
zaal zijn uitvaart. Daarna hebben w1j Jan. met allen 
die hem liefhebben, ter ruste gelegd op de Katholieke 
begraafplaats te Reutum. 

Op jonge leeftijd verloor hij zijn vader die altijd in zijn 
herinnering voortleefde en waar hij nooit afscheid van 
heeft willen nemen. Als oudste zoon kreeg hij op 
twaalfjarige leeftijd, mede de verantwoordelijkheid 
over het gezin. Hierdoor groeide de band met zijn 
moeder. Deze jaren hebben zijn karakter gevormd. 

Al vroeg moest Jan gaan werken. Hij onderscheidde 
zich door zijn ondernemingslust en sterke persoon
lijkheid. Hij was geen alledaags mens. 

Voor de oorlog leerde hij Mien kennen, de grote liefde 
in zijn leven. Niets kon hem ervan weerhouden bij haar 
te zijn. Ze trouwden in 1939, een onzekere tijd. Het 
kostte moeite om het hoofd boven water te houden. 
het gezin groeide, toch waren het gelukkige jaren, in 
het huisje aan het kanaal. 

Een tijd van hard werken volgde. Eind vijftiger jaren 
werd de grote sprong van het gezin met 11 kinderen 

en bedrijf naar Oldenzaal gemaakt. Alle zeilen moes
ten worden bijgezet. De zaak groeide en de jongste 
twee kinderen werden in Oldenzaal geboren. Zijn zorg 
was de fabriek en ma zorgde vanzelfsprekend voor 
alle andere zaken. Moeilijkheden zijn hen niet bespaard 
gebleven. Met het rotsvaste geloof in God, zijn veer
kracht en opgeruimde karakter en met ma's inzet sloe
gen zij zich er door. 
Dat hij niet altijd begrepen werd, accepteerde hij, maar 
speet hem zeer. Pa was een echte levenskunstenaar, 
hij genoot van de grote en kleine dingen. Zijn talenten 
werden optimaal benut. 

De laatste fase van zijn werkzame leven speelde zich 
af in de werkplaats in Rossum. Op zijn eigen wijze en 
met veel plezier heeft hij daar tot ver in de zeventig 
gewerkt. Daarna ging hij, dicht bij ma, door in zijn 
werkplaats achter het huis. Zelfs vanuit zijn stoel bleef 
hij de touwtjes in handen houden. De dag voor zijn 
overlijden heeft hij zich, tijdens ZIJn rondgang, ervan 
overtuigd dat iedereen op zijn plaats was. 

Wij herinneren ons pa als een warme betrokken per
soonlijkheid, die steeds geïnteresseerd was in ons wel 
en wee en ons niet spaarde met zijn mening. 

We zullen je missen. 

Wij danken ieder voor de getoonde belangstelling tij
dens zijn ziekte en bij dit afscheid van mijn man, ons 
pa en onze opa. 

De familie 


