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Dankbare herinnering aan 

Johannes Antonius Oude Lansink 
echtgenoot van 

GerTitdina Hermina Hendrika Schoolkate 

H1J werd geboren te Hengelo 011 op 30 augustus 
1930. Nog gesterkt door het H. Oliesel is hU 

vrij plotseling overleden op 1g iuli 1906. 
Biddend hebben we afscheid van hem genomen 
op 23 jull do 11 In de H. Hartkerk te Hengelo 

en een daarop aansluitende korte liturg ische 
dienst In het crematorium te Usselo 

Johan was een goede. zorgzame man en vader. 
Blijmoedig en opgewekt stond hij In het leven 
en vervulde zijn teak met grote toewijding en 
zorg . Hij werkte graag en stond altijd voor an
deren klear Zo gaf hij in letterlijke en f1guur
hJke zin kleur aan het leven van velen. aller
eerst van zun vrouw Diny en dochter Erna. Maar 
ook bu zijn familie en zijn vele vrienden was 
hij een greag geziene gast. 
Ruim een iaar geleden kreeg hij een ongeluk, 
waardoor hij moest stoppen met werken Dit 
ontnam hem niet zijn levenslust. En toen zijn 
enkel voldoende hersteld was, bood h~ weer 
graag her en der zijn diensten aan. Helaas be
gon zijn hert tekenen van zwakte te vertonen; 
wachtend op de ultsiag ven een onderzoek hier
naar werd hij zaterdag 19 juli plotseling getrof
fen door een zware hartinfarct. 's Avonds moest 
hij erkennen: "Ik kan niet meer; het is ge
beurd" 

Voor velen. heel bijzonder voor zijn vrouw, die 
29 ieer lang lief en leed met hem heeft kunnen 

delen in een fijn huweliJk, en voor zijn dochter 
zal de leegte, die hij achterleat, groot zijn. 
Doch tegelijk proberen we door onze tranen 
heen dankbaar te zijn voor alles wat paps voor 
ons betekend heeft. 

God wij bidden U: moge hij voorgoed thuis 
zijn bij U. En schenk ons de kracht om de leeg
te met en voor elkaar op te vul•en en verder 
te gaan in zijn geest 

Hij ruste in vrede 1 

Voor uw blijken van belangstelling en mee
leven zeggen wij u hartelijk dank. 

G. H. H. Oude Lansink-Schoolkate 
Erna en Tonn ie 

Hengelo ov, jul 1906 
Wi lbertstraat 48 


