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'n Fijne en dankbare herinnering aan 

GERRIT VAN DER LANS 

echtgenoot van 

RIEK VAN RITBERGEN 

Hij werd geboren op 30 november 1904 te Lisse. Tijdens 
zijn ziekte heeft hij het Sacrament van de Zieken 
ontvangen. In de vroege morgen van 25 juni 1990 stierf 
hij in zijn appartement op de Molen kamp, waar hij samen 
met zijn vrouw vanaf 1982 woonde. 
Tijdens een Eucharistieviering in de Drieêenheidskerk 
hebben we afscheid van hem genomen, waarna we hem 
begeleid hebben naar het crematorium te Usselo. 

Jezus heeft eens gezegd; wie in Mij gelooft, zal eeuwig 
leven. En geloven in Jezus betekent; er willen zijn voor 
anderen. 
Zo stond pa in dit leven; er willen zijn voor zijn vrouw, en 
samen met haar voor de kinderen en de vijf klein
kinderen. 
Zijn gedachte was, als je mee wilt werken aan de 
opbouw van een bewoonbare wereld, dan moet het 
woord dienstbaarheid in je vaandel staan. Daarin was hij 

zeer duidelijk, evenals in zijn uitspraken. Heel 
rechtstreeks, maar altijd op een vriendelijke 
manier. 
Vanuit de bollenstreek is pa in de oorlog naar Twente 
gekomen, waar hij ma leerde kennen. Hij vond zijn werk 
in de textiel te Enschede. 
Een pretti ge ontspanning vond hij steeds weer opnieuw 
in het tuinieren. 
De opmerking ; kan ik iets doen, lag voor op de lippen. Op 
de Molenkamp werd hij al gauw een ijverige 
penningmeester van de Bewoners-kommissie. Vanuit 
die functie was hij ook vaak aanwezig bij blijde en 
droevige momenten. 
Door de fijne en de hartelijke verzorging heeft hij, samen 
met ma, op de Molenkamp een mooie tijd gehad. 
Wij geloven, evenals pa, dat hij nu gelukkig is bij de Heer 
van alle leven, ook van het leven na de dood. Wij blijven 
aan hem denken in onze verhalen over hem en de goede 
herinneringen, die we aan hem hebben. 

Wij zijn u erg dankbaar voor uw meeleven bij de ziekte en 
na het overlijden van mijn man, onze vader en opa. 

H. van der Lans-van Ritbergen 
kinderen en kleinkinderen . 


