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In dankbare herinnering aan 

Johanna Geertruida Horck 
weduwe van 
Gerhardus Lankheet 

Zij is geboren op s februari 1897 in Haaks
bergen. Z11 overleed, gesterkt door het sa
crament der zieken, op 23 november 1984 in 
het verpleeghuis "Het Wiedenbroek". 
Wij hebben alscheid van haar genomen tij· 
dens de Uitvaart op 27 november in de St. 
Pancratiuskerk te Haaksbergen en haar te 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof. 

Moeder is geleidel ijk aan met haar gezond
heid achteruit gegaan. In de laatste weken 
voelde ze haar dood naderen. Ze st ierf, ter
wijl de familie. die ze zo graag altijd bij zich 
had, bij haar waakte. In het verpleeghuis, 
waar ze veel waardering had voor de liefde
volle verzorg ing. 
Moeder was een bezorgde vrouw, die altijd 
en voor iedereen belangstelling toonde. Voor 
de buurt. maar vooral voor de kinderen. Ze 
miste in het bijzonder haar zoon Bennie, 
priester In het verre Brazilië. Ze had nog zo 
graag zijn 25-jarig priesterfeest meegemaakt. 
Maar ook de kleinkinderen hadden aan haar 
een lieve oma, die gelijdelijk aan begrip ont
wikkelde voor de ideeën en idealen van 
jonge mensen. 
En als ze zich soms, naar haar aard, wat 
eigenzinnig opstelde, dan kon men dat van 
haar hebben. 
Moeder heeft een zwaar leven gehad te
midden van een groot gezin. Maar ze bleef 
een opgeruimde vrouw, die ook ontspannen 
kon zitten breien of kaarten. 

Ze miste wel vaak vader, wiens sterven zij 
niet mee heelt kunnen maken. Ze was bijna 
50 jaar met hem getrouwd. 
Moeder was een zeer godsdienstige vrouw. 
Ze bad veel. Daarin vond ze haar kracht. 
We geloven dat moeder, die op God haar 
vertrouwen stelde, nu voorgoed bij Hem 
thuisgekomen is. 

Wij danken ieder die na het overlijden van 
onze l ieve moeder en oma met ons heeft 
meegeleefd. 

fam. Lankheet 

Haaksbergen, 27 november 1984 
Klaashuisstraat 67 


