
In dankbaarheid herdenken wij 
hoe in ons midden heeft geleefd 

Marinus Antonius Jansink 
echtgenoot van 

Geertruida Hermina Reimerink. 
Marinus werd geboren op 30 oktober 
1909 te Lonneker. Na een kortstondige, 
maar slepende ziekte is hij gestorven 
in het Stadsmatenziekenhuis te Ensche
de op 13 juli 1981. Hij is tijdens zijn 
ziekte gesterkt door het Sacrament van 
de Zieken. WiJ hebben afacheid van 
hem genomen in een Eucharistieviering 
in de Maria Geboortekerk te Losser, 
waarna hij ter ruste is gelegd op het 
kerkhof aldaar. 

Marinus was een goed mens. Bezorgd 
voor iedereen. Hij heeft een gelukkig 
huwelijksleven gehad. Heeft samen met 
zijn vrouw de goede, maar ook de nare 
kanten van het leven ervaren. Uit hun 
huwelijk zijn acht kinderen geboren. Z ij 
zijn getrouwd en zullen nu samen met 
hun kinderen de christelij ke opdracht 
van vader verder uitdragen, dat bete
kent: werken aan de bewoonbaarheid 
van de wereld. W ant dat heeft Mari
nus als zeer gelovige man gedaan. In 
zijn werk bij de Bank. Als aktief lid 
van diverse verenigingen. In het bijzon-

der als voorzitter van de Bejaardenbond: 
steeds in de weer om goed-te·doen. 
Zijn dienstbaarheid betrof ook het ker
kelijk leven: vroeger eens kerkmeester, 
de laatste jaren druk bezig om samen 
met leeftijdsgenoten het kerkhof in Los
ser netjes te houden. 
Marinus hield van de natuur. Zijn tuin 
was hem alles. Met Gods Schepping 
kon hij goed omgaan. Hij had er eer
bied voor. 
Zijn kleinkinderen zullen opa missen, 
want het was voor hen een feest bij hem 
te zijn. 
Lieve vrouw en kinderen. W ij hebben 
het fijn gehad met elkaar. Ik weet, dat 
ju ll ie nu erg verdrie tig zijn, maar God 
heeft mij geroepen. Maria en Gerardus, 
voor w ie ik een bijzondere verering had, 
zullen mij begeleiden. We moeten zeg
gen: het is zo goed, Heer. 

Wij danken u hartelij k voor uw blijken 
van deelneming bij het heengaan van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader 
en opa. 

Losser, juli 1981 
Hannekerveldweg 44. 

Familie Jansink 


