
Al len die belangstelling toonden voor zijn leven , 
tijdens de ziekte , bij zijn sterven en begrafenis , 
zeggen wij oprecht dank. 
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Met dankbaarheid blijven wij denken aan 

COR OUDE LANSINK 
die gehuwd was met GE BOKHO RST 

Geboren te Deurningen op 22 juni 1935, 
overleden te Hengelo ov op 6 april 1985, 

te rusten gelegd te Hengelo ov op de 
r. k. begraafplaats op 11 apr il 1985. 

Zolang ik leef, wil ik Jahweh prijzen , mijn God 
ve rheerlijken , zolang ik besta. (Ps. 146.2) 
In deze woorden uit de H. Schrift heeft Cor 
zij n geloof uitgesproken, en hoewel God hem 
in ziekte en lijden zwaar beproefd heeft , is hij 
in volle overgave ln de paasnacht heengegaan 
naar onze Verrezen Heer. 
Cor was een man met idea len en begaafd met 
vele kwaliteiten. Hij heeft al zijn krachten 
gegeven om deze idealen waar te maken en in 
stilte en grote bescheidenheid heeft hij zijn 
talenten gebruikt in dienst van ve len . Hij had 
een groot geduld en om vrede en l iefde te 
brengen en te behouden , kon hij zichzelf het 
zwijgen opleggen. Omdat hij in zijn leven grote 
moeilijkheden in stilte kon verwerken , en in de 
laa tste maanden van zijn leven geen klacht meer 
kon overbrengen, kunnen wij alleen maar ver
moeden wat hij voor zichzelf heeft bevochten 
en verwerkt. In liefde , begrip en zorg is zijn 
vrouw hem steeds nabij geweest! en toen het 
sterven naderde hebben zij samen de kelk van 
het lijden moeten drinken. 

Wij bidden God, dat wij allen die omwille van 
de dood van Cor met elkaar verenigd zijn , nu 
met elkaa r verbonden mogen blijven . 


