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In dankbare herinnering aan 

Gerardus Johannes Cornelis Landman 

weduwnaar van Maria Gerritdina Geesing 

Hij is geboren op 31 oktober 1904 te 
's-Gravenhage en overleden op 14 november 

1996 te Hengelo Ov. De gezongen 
Uitvaartviering was op dinsdag 19 november in 
de St. Lambertuskerk te Hengelo Ov., waama 
de crematie heeft plaatsgevonden in het cre-

matorium "Enschede" te Usselo. 

Na een lang leven van 92 jaar heeft vader zijn 
leven aan zijn Schepper teruggegeven vol 
dankbaarheid en overgave. Hij was er klaar 
voor. 
Vader heeft altijd hard gewerkt voor zijn gezin. 
Voor zijn dierbaren had hij alles over. Toen hij 
moeder moest missen, nu 35 jaar geleden, 
bleef hij als weduwnaar alleen achter. Toch is 
hij met grote moed en inzet verder gegaan en 
heeft hij zijn bedrijf draaiende weten te houden 
zolang het kon. 

Als mens had hij belangstelling voor iedereen, 
maar vooral leefde hij mee met het wel en wee 
van zijn kleinkinderen. 
Zijn humeur was op zijn best bij mooi zonnig 
weer. Vooral het voo~aar fleurde hem op. Hij 
kon slecht tegen winters en donker weer. 
Er waren enkele dingen in zijn leven waar hij 
bijzonder van hield. Met genoegen luisterde hij 
naar klassieke muziek. Dat gaf zijn gemoed 
rust en harmonie. Ook las hij graag over oude 
culturen en reisverhalen boeiden hem. 
Zijn geloof was stevig geworteld en betekende 
een grote steun voor hem. Hij trok er zich altijd 
aan op. 
Moge hij thans opgaan naar het hemels 
Vaderhuis om in Gods eeuwige liefde te wor
den opgenomen en opnieuw verenigd te wor
den met moeder, die hij lange jaren pijnlijk 
moest missen. Mogen beiden voor ons voor
sprekers blijven vanuit de hemel. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven rond het 
overlijden van onze vader, schoonvader en 
opa willen wij u van harte bedanken. 

Truus en Hendrik 
Gerard en Bep 
en kleinkinderen 


