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vader van 

GERARD, HANS, COR. HENK, AlBERT 

Johanne-s htr La.1k w~rd geboren te Oldenzaal o~ 

23 augustus 1911. Hier ontwikkelde hij zich tol 

een bekwaam en gezien vakman, die er zich op 

toelegde "In klonton zo goed mogelijk te bPdio

nen. H•J was een rechtva<Jrdig e n b3sc:'letden mens 

dte Ztch n:.olf op de voorgro:"'d plaatste. HtJ was 

lroh en bliJ met ZIJn moo•e geztn en voor de 

kleif'kinderen was hiJ een l,e..,e opa. 

Oaarb•J wu ht,l 'n groot lte lhe bber van de natuu,, 

mei Gu•do Gflze11e kon htJ zegg en: Ik sta me zo 

gee rne m•dden 1n het veld. Htj hoefde g een verre 

re1zen te maken om mooie plekjes te ontdekken. 

Kamperen met ziJn gezm in het tutterzand Wè'H 

voor hem een geweldige e rvtlring. waarover h11 

op liJn laatste 11ekbed nog met groot ple zi er ko~ 

vPriP IIen. De aarde was voor hem een mys lerito 

dal lrc"niparanl werd van de aanwezigheld van de 

S:hepper HtJ had een geoefend oog voor al het 

moo•e dat de natuur btedt en v~nd het jammer 

dat er zoveel moois vernield werd. 

Terwijl hij genoot van z'n penstoen trof hem een 

ziekte waarvoor geen 9ene11n9 mogeliJk was. l/:.3e.r 

ook in deze tegenslag bleef hij trouw aan he~ 

geloof dat 1n hem was uitgezaa•d. Het heeft hem 

rnoe•fe ge<osl. H•i heeft ook ''J" Goede Vnjdaç 
g!À:end waarop hii ze •• Het is als~f Goo mij ver

lat en heeft. Maar 1n nevolg•ng van ztjn Heer e:1 

Meester bad hij ook In Uw handen beveel 

miJn geest 

Htj ontving ftjdig het Sacrament der zieken . H-J 

stierf op 10 april 1982, omgeven en b ijge$faltn 

door al zijn n•~ste familieleden. In d e kape l van 

het ziekenhuis en in de kerken van Oldenzaal 

was men net begonnen met de viering V\1n de 

Paaswake 

licht van Chnstus, W•J danke n God. Wij gef~ven 

en verfrouwen dal dit f•chl nu '" al ZIJn klaarheid 
woor .. em i$ opgegaan. 

Na •n plechftge utt..,aarfmts op donderdz.g 15 z.pr1f 

'" de hem zo d•erbare Plechelmusbasd•ek hebbe;"l 
<~e hem Ie ruste gelogd op ho t kerkhol Ie Ol

denzaal. 


