
Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God, voor al wat leeft. 



Met grote dankbaarheid denken we terug 
aan 

JOHANNES HERMANUS LANSINK 

echtgenoot van 

Johanna Geertruida Schepers 

Hij werd te Tubbergen geboren op 3 ok
tober 1914 en is na voorzien te zijn van 
het Sacrament van de Zieken in het zie
kenhuis te Oldenzaal op 26 december 1979 
overleden. Van uit de Maria-kerk hebben 
we hem begraven op het kerkhof te Olden
zaal. 
Herman laat op de Elsmörs een grote 
leegte achter, want we missen nu de goed
heid en de warmte, die van hem uitging. 
Hij was een eenvoudig en opgewekt man, 
die dicht bij de natuur leefde. Zo leefde 
hij ook dicht bij God , in wie hij een groot 
geloof en sterk vertrouwen had. 
Op Tweede Kerstdag , waarop de Kerk viert 
dat de H. Stephanus de hemel voor zich 
geopend zag, is ook hij naar zijn Vader 
in de hemel gegaan. 
Dit is mogelijk geworden door het grote 
mysterie van Kerstmis: God werd mens, 
opdat de mens kind van God zou worden 
en voor altijd zou delen in Zijn geluk. 
Eigenlijk had Herman nog grote plannen ... 
Omdat hij 65 jaar oud geworden was en 
hij zich niet meer zo gezond voelde, hoop
te hij met zijn vrouw wat kalmer aan te 

doen en het leven op de boerderij als een 
mooie herinnering te bewaren. 
De mens wikt . . . God beschikt ... 
Gods plannen zijn niet de onze. 
Bijna 25 jaar is hij gelukig getrouwd ge
weest en in de kracht van zijn leven heeft 
hij altijd hard gewerkt voor zijn vrouw en 
zijn dochter Annie. 
Door zijn goedheid stond hij bij zijn familie 
hoog in aanzien en had hij vele vrienden 
en kennissen. 
Ongetwijfeld heeft Maria, de patrones van 
zijn parochie hem begeleid tot haar Zoon 
Jezus. 
Moge zij, die vereerd wordt als de " Troos
teres der Bedroefden " hen sterken, die 
hij achterliet. 

Voor de vele blijken van deelneming on
dervonden bij het overlijden van onze lieve 
man en vader, zeggen wij u onze oprechte 
dank. 

J. G. Lansink - Schepers 
Annie en Bennie 

Oldenzaal , december 1979 
Elsmorsweg 90 


