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In dankbare herinnering aan 

Gerardus Bernardus Lansink 
echtgenoot van 

Luclila Susanna Geertruida Wessels 

Hij werd geboren te Weerselo op 7 september 
1918 en overleed te Hengelo ov 31 maart 1986. 
Vrijdag 4 apr i I d.a.v. hebben we hem ter ruste 

gelegd op de r . k. begraafp laats aan de 
Deurningerstraat. 

Met grote moed en zonder klagen heeft hij zijn 
lijdensweg volbracht. Wij al len hebben daar 
groot respect voor . Tot het laatst toe leefde 
hij met al les en iedereen mee. Wij ervaren nu 
een groot gemis, want hij betekende heel veel 
voor ons. 
Jarenlang was hij een zorgzame echtgenoot en 
de kinderen stond hij bij met raad en daad. Zelf 
werkte hij hard voor de zij nen en deed het met 
l iefde en overgave. Helaas heeft hij het 

'trouwen van zijn kinderen niet mee mogen 
maken. 
Zijn gezin was hem alles. Daarin leefde en 
ademde hij. Het liefst was hij thu is bij zijn 
gezin. En altijd hing er een sfeer van gezellig
heid, die zelfs anderen aantrok. 
In zijn vrije tijd was hij verknocht aan zijn tuin, 
die hij met l iefde en aandacht verzorgde. 
In zijn hart was hij een diep gelovig mens, die 
het vertrouwen en de liefde van God In zich 
meedroeg. Tijdens zijn z iekte was het geloof in 
de Heer hem een bijzondere hulp en kracht. 
,.Lieve Lucie . Ria en Jan, Gerard en Kari n, ik 
dank jull ie harte lijk voor al les wat jull ie mij aan 

hartelijkheid gegeven hebt in al die jaren , maar 
vooral tijdens mijn ziekte. Het was geweldig! 
Treur niet al te zeer over mij, want volgens ons 
geloof blijven we met elkaar verbonden ook 
over de grenzen van dit leven heen." 
Wij hopen en bidden dat hij naar het licht van 
Gods heerlijkheid mag opgaan en dat hij vanuit 
de hemel voor ons allen een voorspreker zal 
zijn. 

HIJ ruste in vrede. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden 
van onze l ieve man en vader, zeggen wij U 
onze oprechte dank. 

L. S. G . Lansink-Wessels 
en kinderen 


