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In alle stilte 

ben je van ons heengegaan. 

maar je blijft 

in ons verder leven. 
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Met eerbied blijven wij gedenken 

HENDRIKUS GERHARDUS LANSINK 

geboren te Hertme op 23 oktober 1927 
overleden te Losser op 31 maart 2001 

Hendrik groeide op in een gezin mei vier kinderen. 
Zijn geboortehuis stond aan de rand van Hertme, een 
plaats waar hij zich thuis voelde, ook nadat zijn ouders 
en twee van zijn drie zussen waren overleden. 
Doordat de derde zus met haar man in de Lutte een 
nieuwe toekomst ging opbouwen, bleef Hendrik 
moederziel alleen in het ouderlijk huis achter. 
"Het is niet goed dat de mens alleen blijft": lezen we in 
het eerste boek van de Bijbel. Hendrik was daar zelf 
ook van overtuigd. Hij leefde vanuit die overtuiging. 
Hij was gastvrij en had veel goede contacten met 
dorpsgenoten. Hij was geen persoon om alleen te zijn. 
Hij zocht dan ook geregeld vertier en contact in 
Hertme en omgeving. Ook bleef hij niet altijd alleen 
wonen, maar het lukte hem helaas niet om een 
levensgezel te vinden die helemaal bij hem paste. 
Toch was hij niet echt eenzaam. Hij was van nature een 
levensgenieter, die ondanks alle tegenslagen de pretjes 
van het leven wist te waarderen. Door zijn muzikale 

aanleg was hij in staat christelijke blijdschap om zich 
heen Ie verspreiden. Het bespelen van de trombone in 
de plaatselijke muziekvereniging en zijn vaardigheid 
op de trekharmonica maakten dat hij een geziene 
figuur was op feesten en partijen. 
Hij heeft in zijn leven hard gewerkt. Als melkrijder ging 
hij bij de boeren langs om in zijn eentje het zware werk 
mei de melkbussen te doen om de melk naar de 
fabriek te brengen. Later was hij de zeer trouwe 
werknemer bij de Boerenbond van Borne, waar hij al 
die jaren bekend stond als de eenvoudige, betrouw
bare werknemer, die zo eerlijk was als goud. 
De mensen die hem kennen, zeggen het allemaal: hij 
liep meer gevaar dat anderen hem te kort deden dan 
dat hij anderen Ie kort zou doen. 
Het leven werd voor hem zeer moeilijk toen hij in 1999 
een hersenbloeding kreeg, waardoor opname in het 
ziekenhuis van Almelo noodzakelijk was, gevolgd 
door opname in hel verpleeghuis te Losser. 
Daar is hij vol liefde verpleegd. Daar is hij uiteindelijk 
gestorven, niet plotseling, maar af en toe een beetje. 
Uiteindelijk gaf hij zijn leven op 31 maart aan God 
terug. We hopen dat hij nu kan genieten van de 
hemelse muziek. En dat hij kan rusten in vrede. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en met het 
overlijden van Hendrik Lansink, zeggen we U heel 
hartelijk dank. 

Familie Grote Punt - Lansink 


