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'n Fijne en dankbare herinnenng aan 

Bennie Lansink 
echtgenoot van Marietje Vlaswinkel 

Hij werd geboren op 12 juni 1930 in Tubbergen. 
Na v1er maanden z1ekte is hij op zondagmorgen 
21 januari 1996 overleden 1n zijn hu1s aan de Dr. 
Kuyperstraat 3 te Oldenzaal. We hebben afscheid 
van hem genomen tijdens een Eucharistiev1enng 
op 25 januari d.o.v. 1n de Dneëenheidskerk, 
waarna we hem begeleid hebben naar het cre
matorium te Usselo 

Toen zich in augustus van het vorig jaar een ern
stige ziekte openbaarde kon niemand vermoeden, 
dat we Bennie nu al moesten m1ssen. De laatste 
maanden van zijn leven heeft hij op ZIJn geheel 
eigen manier verwerkt en dat wil zeggen; heel 
nuchter, realistisch, doorspekt met de nodige 
humor en ondanks pijn en verdriet met aandacht 
voor het wel en wee van anderen. 
Samen met Marielje had h1j de zorg voor zijn ge
zin. Bennie was een goed vakman en op vragen 
om even te komen kijken naar een mankementje 

aan verwarmingsketels en dergelijke werd altijd 
spontaan gereageerd. Z11n d1enstbaarhe1d en har
telijkheid waren alom bekend. 
Hij "'eeft 1n zijn 11even enige tegenslagen moeten 
Incasseren. Maar zijn optimisme en de voortdu
rende zorgen van zijn vrouw brachten hem weer 
op de been. 
De laatste Jaren was het maken van modellen en 
maquettes ZIJn grootste hobb1e. 
Zijn Dneëenhe1dskerk was er één van. 
Het Sacrament van de Z1eken heeft hiJ 1n volle 
overgave ontvangen De korte v1enng sloot hij zelf 
af door te zeggen: nu staat de hemelpoort voor 
mij open. 
Voor dit leven zijn we hem erg dankbaar. Voor 
Zijn vaderlijke zorgen, voor zijn liefde voor de klein
kinderen, voor zijn 1ntense belangstelling voor 
velen om hem heen. Wij weten dat pa b1j God is, 
hij heeft dit zeker verdiend. 
De mooie herinneringen aan zijn leven zullen ons 
van steun zijn 1n de toekomst. 

Wij Zijn u dankbaar voor uw meeleven bij de ziekte 
en het overlijden van miJn lieve man en onze fijne 
pa en opa. 

M. Lansink-VIasw1nkel 
Kinderen en kleink1nderen 


