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Rust zacht, lieve moeder en oma 

Hermina Maria Theresia Gosselt -
Lansink 

overleden op 9 augustus 2002. 

Moeder is geboren in Saasveld op 7 juni 1932. Zij 
was het oudste kind uit een gezin van negen. Dit 
tetekende voor haar al vroeg flink aanpakken en 
meehelpen met de werkzaamheden in het gezin. 
Moeder was een enthousiaste, vrolijke meid, altijd 
in voor een geintje. Na de huishoudschool is ze in 
de confectie werkzaam geweest. Vader leerde ze ken
nen op een feest ter ere van zijn terugkomst als 
dienstplichtig militair uit Nederlands-Indië. 

Na een verkeringstijd van zeven jaar is moeder in 
1957, tegelijk met haar zus Marietje, getrouwd en 
zijn ze naast elkaar gaan wonen in Hengelo. 
Er werden drie kinderen geboren en het was een 
gezellige tijd. 
Moeder was een lieve, zorgzame en vrolijke vrouw, 
de spil van het gezin. 

Ze trad niet graag op de voorgrond, hoewel ze over 
bepaalde zaken zeker haar mening gaf. De kinderen 
heeft ze altijd gest imuleerd om goed te leren. De 
schoolprestaties hield ze dan ook nauwlettend in de 
gaten. Moeder is altijd een gelovige vrouw geweest, 
en het geloof is haar menig keer tot steun geweest. 

Op vrij jonge leeftijd werd bij moeder reuma gecon
stateerd, wat een stempel zou drukken op haar ver
dere leven. Klagen deed ze echter nooit. 
Met vader had ze een zeer sterke band, ze deden 
veel dingen samen, zoals fietsen en tuinieren. 

De laatste jaren verslechterde moeders gezondheid. 
Toch kon ze gen ieten van haar kleinkinderen le-
zen en kruiswoordpuzzels. ' 
Het verlies van vader in 1999 heeft haar sterk aan
gegrepen. 
Desondanks is haar belangstelling voor ieder en al
les tot het laatste toe gebleven. 

Voor uw belangstelling en deelneming na het over
lijden van onze moeder en oma danken wij u harte
lijk. 
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