
+ Hem die wij l iefhebben en verloren 
is niet meer waar hij was 
maar zal altijd zijn waar wij zijn. 

Ter dankbare herinnering aan 

HERMAN LANSINK 
echtgenoot van LIES KLEIN HAARHUIS 

Vader werd op 19 september 1911 in Hengelo cv 
geboren. Tijdens zijn ziekte ontving hij in de 
kring van ons gezin het sacrament der zieken, 
wat hem erg goed heeft gedaan. Na een gedul
dig gedragen lijden is hij op 23 februari 1985 
in alle rust naar God gegaan. Op 28 februari 
waren we in .,zijn" 0. L. Vrouwekerk bijeen om 
in zijn geest afscheid te nemen. Daarna hebben 
we hem voor zijn crematie naar Usselo verge
ze ld. 

Wat een pracht vader hebben we in hem gehad! 
Dankbaar denken we terug aan zijn leven. Het 
zijn alleen maar goede herinneri ngen. Hij hield 
erg veel van moeder. Ze waren intens gelukkig 
met elkaar. Altijd zagen we hoe bezorgd hij 
voor haar was, vooral als ze ziek was. Maar 
ook voor ons, zijn kinderen, was hij één en al 
zorg en goedheid. Hij stond steeds voor je 
klaar, nooit maakte hij onderscheid, en met 
ieder van ons had hij een heel persoonlijke 
band. Hij was trots op zijn kinderen. Op het 
eind van zijn leven zei hiJ tegen iedereen, dat 
hij zo dankbaar was voor de goede verstand· 
houding met al zijn kinderen. Voor zijn klein
kinderen was hij een heel l ieve opa, waar ze 
graag heen gingen. 

Vader leefde sober en eenvoudig. Hij zou nooit 
van Iemand iets kwaads vertellen en kon ook 
niet hebben als anderen dat deden. Hij stond 
graag met ledereen op goede voet, ook al 
moest hiJ daarvoor vaak de minste zijn. Ran
cune kende hij niet. 

Vader was erg levenslustig. Hij kon intens 
genieten van de kleine dingen van het leven. 
De zon, het mooie weer, een bruiloft. dansen. 
het waren allemaal dingen waar hiJ van genoot. 
Maar het meest van de muziek en van het 
zangkoor. Meer dan 55 jaar lang heeft hij 
gezongen in de 0 . L. Vrouwekerk. Vlak voor 
zijn dood zei hij nog: .. Ik hoor de hele dag 
muziek!" Zijn hart was vol van al die kerk
muziek die hij in zijn leven met zoveel over· 
tuig ing gezongen had. 

De laatste jaren van zijn leven droeg hij de 
last van de ziekte. Het viel hem zwaar om niet 
meer te kunnen. Toch heeft hij zijn ziekte heel 
moedig gedragen. Hij was dankbaar voor alle 
goede zorgen van de mensen om hem heen. 
vooral voor alles wat moeder voor hem deed. 
Hij had nog graag een paar jaar langer willen 
leven. Het moeilijkste vond hij dat hiJ moeder 
alleen achter moest laten. We bewonderen in 
hem hoe hij van ons allen afscheid heeft geno
men, het sterke geloof waarmee hij zijn einde 
tegemoet is gegaan en de manier waarop hij 
zelf zijn uitvaart heeft voorbereid. 

Moge hij nu, bevrijd uit zijn lijden, voor altijd 
bij God gelukkig zijn. 

Lieve man. vader en opa bedankt voor alles! 
We hadden ons geen betere kunnen wensen dan 
jij bent geweest! 

Uw meeleven tijdens de ziekte en na het heen
gaan van mun lieve man en onze onvergete lijke 
vader en opa heeft ons erg goed gedaan. Har
telijk dank daarvoor! 

J. A.. Lansink-Kiein Haarhuis 
kinderen en kleinkinderen 

Hengelo cv, februari 1985 


