


t 
In dankbare herinnering aan 

Marietje 
Lansink - Elferink 

weduwe van 
Hennie Lansink 

Ma werd geboren op 26/ebruari 1934 te Albergen. 
Zij overleed op 2 januari 2007, na het ontvangen 

van het Heilig Sacrament der Zieken, in het 
Twenteborg Ziekenhuis te Almelo. 

Na een gezongen uitvaartmis, op 6 januari 2007 in de 
St. Pancratiuskerk te Albergen, hebben wij ma, 

op de begraafplaats daar, bij pa te ruste gelegd. 

Ma is geboren en opgegroeid in een gezin met drie broers, 
aan de Gravendijk. (het Fietspad) 
Op 1 december 1956 trouwde Marietje met Hennie 
Lansink. Ze gingen wonen aan de Braakvenweg, bij 
" Kleens Hearm". Hier werd ze moeder van Mieke, Carla, 
Yvonne en Jan. 
In 1966, toen het huis te klein werd, verhuisden ze naar de 
Hendrik Wetterstraat 7 te Albergen. Hier werden Gerald 
en Walter geboren. Ze slaagde erin, samen met pa, 
gezelligheid en geborgenheid in het gezin te brengen. 
Helaas is pa op 17 juli 2002 overleden. Dit heeft haar veel 
verdriet gedaan. De rol van oma, van dertien 
kleinkinderen, gaf haar veel vreugde en voldoening. Ze 

kwamen graag bij haar. Helaas is deze tijd voor haar tekort 
geweest. 

Ma was een eenvoudige en lieve vrouw die nooit op de 
voorgrond trad, maar wel altijd voor ons en anderen klaar 
stond. Iedereen was welkom en er was altijd tijd voor 
koffie. Aan een avond kaarten of bingo beleefde ze veel 
plezier. Bij de familie Hagel heeft ze circa 15 jaar opgepast. 
Ook dit deed ze met liefde en toewijding. Hier kreeg ze haar 
bijnaam "Oma Bas". 

Jammer genoeg ging haar gezondheid de laatste twee jaren 
dusdanig achteruit, dat het noodzakelijk werd te verhuizen 
naar de Hobergenstraat 39, samen met Walter. Van haar 
nieuwe aangepaste woning heeft ze, ondanks de steun en 
zorg van Walter, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn, niet 
lang kunnen genieten. Door haar toenemende benauwdheid, 
was een ziekenhuisopname helaas niet te voorkomen. Na 
het ontvangen van het Heilig Sacrament der Zieken, is zij 
daar op 2 januari overleden. 

9,1.a, 6eáanRJ: voor a{[e lrefáe, zorg en energie 
áie je in jouw gezin lie6t gestoliJn. 

![)at je nu samen met pa, mag rusten in vreáe. 

Voor uw belangstelling, rondom de ziekte en het overlijden 
van onze moeder en oma, willen wij iedereen oprecht 
bedanken. 

Kinderen en kleinkinderen 
Familie Lansink 

Albergen, 6 januari 2007 
Hobergenstraat 39 


