
Dankbare herinnering aan 

SUZANNA JOHANNA LANSINK 

Geboren te Enschede op 7 maart 1900. 
overleed ze. na meerdere keren te zijn 

gesterkt door de Ziekenzalving, in 
't Kleyne Vaert te Enschede, op 
4 juli 1984. De uitvaart was op 
9 juli in de Jozefkerk, waarna 

begrafenis op de Oosterbe-
graafplaats aldaar. 

Van haar ouders leerde ze wat het is 
zorg en liefde te ontvangen. Die kreeg 
ze in ruime mate .... opgroeiend op 
Leliestraat 7, waar ze later op haar 
beurt haar ouders verzorgde. 

Jaren achtereen was ze mensen ten 
dienste als coupeuse. Daarna vond ze 
werk in het voormalige Roessingh en 
in Bruggerbosch, waar ze meehielp 
geestelijk gehandicapten te verzorgen. 
Lopend langs de Gronausestraat náár 
en ván haar werk was ze voor velen 'n 
bekende verschijning. 

Altijd ook heeft ze kontakt gehouden 
met de Oostenrijkse familie Belan, 
wier dochter in de eerste wereldoorlog 
bij háár ouders als een eigen kind was 
opgenomen. 

Was ze in Oostenrijk op vacantie. 
dan hielp ze ook daar weer gehandi
capten en ouderen, soms maanden
lang. - Ook thuis deed niemand een 
vergeefs beroep op Anneke. 

Maar ze kon ook volop genieten, 
alleen al door mee te mogen r ijden in. 
de auto door de Twentse natuur. 
Toen ze 41f2 jaar geleden dan ook zelf" 
g.ehandicapt raakte en naar 't Kleyne 
Vaert moest, had ze er moeite mee dit 
te aanvaarden: in een rolstoel wil ik 
niet en meer dan eens schreef ze: 
,.Ik wil naar huis" . _Toch kon ze het 
daar met haar medebewoners goed 
vinden. En ze was dankbaar voor alle 
liefde en zorg. 

We geloven dat ze nu Gods Vader
huis is binnengegaan. _ Want tot het 
einde toe heeft ze vastgehouden aan 
het geloof in de Kerk van haar jeugd. 

We blijven voor haar bidden. 

Voor uw meeleven tijdens haar ziekte 
en uw deeleming na haar overlijden 
en bij de uitvaart. danken we hartelijk. 

De familie 


