
Je plaats is leeg, 
je stem is stil, 
we zwijgen Heer, 
het is Uw wil. 
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In dankbaarheid gedenken wij 

Bernardus Johannes Oude Lansink 

echtgenoot van 
Maria Suzanna Vetketel 

Bernard Oude Lansink werd geboren te 
Bornerbroek op 1 juni 1914. Na een zeer welbe
steed leven is hij , gesterkt door het Sacrament 
der Zieken, overleden te Zenderen op 23 maart 
1996. 
Na de Uitvaartplechtigheid in zijn parochiekerk 
Maria Onbevlekt Ontvangen te Zenderen, is hij 
begraven op het parochiekerkhof aldaar op 26 
maart 1996, 81 jaar oud. 
Bernard was een bijzonder mens. Hij probeerde 
altijd de goede kanten van het leven en van zijn 
medemensen te zien. Hij heeft hard gewerkt voor 
vrouw en kinderen, maar deed zijn werk met ple
zier en als bakker had hij niet alleen veel klanten, 
maar ook veel vrienden. 
Het leven bracht ook voor hem moeilijkheden, 
maar hij kon ze aanvaarden met de gedachte, die 
hij geregeld uitsprak: "Je moet het maar nemen 
zoals het komt; je kunt daar toch niets aan doen." 
Met die gedachte heeft hij ook de ziekten en kwa
len aanvaard die soms heel pijnlijk waren. 

Hij heeft alles in lijdzaamheid verdragen. 
Mopperde niet, bleef vriendelijk voor degenen die 
hem verzorgden en wilde niemand tot last zijn. 
Ook al was het al heel lang duidelijk dat zijn ge
zondheidstoestand zeer kritiek was, hij raakte er 
niet van in paniek. Hij vroeg zelf het Sacrament 
van de Zieken te mogen ontvangen, toen hij het 
einde voelde naderen. Toen dat einde niet direct 
kwam, en hij nog heel lang heeft moeten lijden, 
accepteerde hij dat. Hij heeft ook van die laatste 
periode van zijn leven er met zijn vrouw het beste 
van gemaakt. Ze waren bij elkaar, genoten van el
kaars gezelschap en waren heel dankbaar voor 
het leven dat ze ruim 55 jaar samen hebben mo
gen opbouwen tot een voortreffelijk huwelijk. 
Alle moeilijkheden konden ze overwinnen door 
een rotsvast geloof dat God hen daar wel bij zou 
helpen. 
Terugkijkend op het leven van Bernard dat nu zijn 
einde heeft gevonden mogen we zeggen: Tot nu 
toe heeft God hem duidelijk geholpen. Zo moge 
Hij ook ons helpen de leegte die hij achterliet met 
liefde en dankbaarheid te vullen. Moge hij leven in 
de vrede van de Heer. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na de 
dood van mijn trouwe man, onze zorgzame vader 
en opa, zeggen wij U heel hartelijk dank. 

Familie Oude Lansink 


