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Wilt in uw gebeden gedenken 

Gerhardus Johannes Lansink 
sedert 17 februari 1956 weduwnaar van 

ALEIDA JOHANNA KOLMSCHOT 

HIJ werd op I oktober 1896 te Saasveld ge
boren. Eerder reeds gesterkt door het Sacra
ment van de Zieken overleed hij In het Dr. P. 
C. Borstverp leeghuis te Hengelo op 19 augus
tus 1980. De plechtige Uitvaart vond op 23 au
gustus d.a.v. p laats In de parochiekerk van zijn 
geboorteplaats. In geloof aan de glorievolle 
ve rrijzenis van de doden hebben wij hem aldaar 

op het kerkhof ter ruste gelegd. 

Geboren en getogen In de buurtschap ,.Zoeke" 
heeft hij heel zijn verdere leven geleefd en ge· 
werkt i n de buurtschap ,.Westrik", aan de 
Bornsestraat, ongeveer 60 jaar lang. God gaf 
hem de leeftijd van de sterken. HiJ kreeg er 
de zorg voor de boerderij ; hU hield er van, een 
bedrijf te beheren en lelding te geven aan wie 
met hem werkten. Hij was zelfbewust en vast
houdend van karakter. n iet gemakkeiUk voor 
zichzelf en voor anderen; soms recht toe, recht 
aan, met temperament en onverzettelijk, zo kon 
hij de ander tegemoet treden. Daardoor kon hiJ 
wel eens moellijk over komen, als hij tegen
over anderen vasthield aan wat hij meende dat 
moest gebeuren. 

Wanneer in de buurt iemand hulp nodig had, 
kon hij altijd bij hem terecht; hij was graag be
re id te helpen; werktuigen en gereedschap gaf 
hij in bruikleen, zonder moeilijk te doen; want 
hel pen In de buurt, dat hoorde er bij. En was 
plotseling en snel hulp geboden; de buurt kon 

op hem rekenen; zo heeft hij menigmaal in de 
oorlogsjaren zijn paard ingespannen, ook biJ 
nacht en ontij. om een zieke uit de buurt per 
koets naar het ziekenhuis te rijden. 

Met het klimmen der jaren scheen niets aan 
hem te veranderen. al melden verschijnselen van 
ouderdom en slijtage zich wel. Tot aan zUn 
laatste levensjaren kon hU moeilijk loslaten en 
uit handen geven, terug treden naar de achter
grond; zoals hij ook als diep gelovig mens 
b leef doen, wat hU altijd had gedaan: elke zon
dagmorgen om acht uur in de kerk aanwezig 

1 zijn om er zijn opwachting te maken bU de 
Heer; met hart en ziel was hiJ aan de Kerk ge
hecht. 

Na een langdurige ziekte en een soms ondrage
lljk lijden heeft God hem nu opgenomen in een 
nieuw Land. dat HIJ beloofd heeft aan hen, die 
Hem liefhebben. 

Wij bidden, dat onze vader en opa mogen leven 
bij God In eeuwige vrede. 

Onze Vader Wees Gegroet 

Voor uw meeleven en gewaardeerde belang
stelling bij dit afscheid, zeggen w1J U onze 
oprechte dank. 

Fam. Ubbink-Lansink 
Fam. Oosteri k-Lans lnk 

kleinkinderen en achterkleinkind 


