
Dankbare herinnering aan 

Herman Lansink 

Echtgenoot van 
Truuslansink -Oude Smeijers 

Hij werd geboren op 14 juni 1924 te Gammelkeen ovel1eed, ge
sterkt door het Sacrament der Ziekenzalving op 8 juni 2004. 
Op 12 juni 2004 hebben we afscheid genomen tijdens de Gebeds
viering in de H. Plechelmuskerk te Deumingen en hem te ruste 
gelegd op het parochiële kerkhof aldaar. 

Lieve pa en opa, 

En dan gebeurt het toch opeens. Na een leven van hard werken 
ben je op 3 juni met een hartinfarct opgenomen in het ziekenhuis 
in Hengelo. Gelukkig voor jou was het ziektebed kort. 
Je was een man van weinig woorden, maar duidelijk in wat je zei. 
Je was een groot man, sterk en zorgzaam als echtgenoot, een 
goede vader voor ons en voor de kleinkinderen een geweldige 
opa. Jouw liefde voor ma, de kinderen en kleinkinderen was groot 
en eindeloos. Alles had je voor ons over. 
Je werkte bij Hazemeijer (Holec) in Hengelo. Je begon daar als 
bankwerker en werd later chef werkplaats 'klein oommissie'. 
Hazemeijer was jouw leven, waar je later ook altijd met veel trots 
op kon terugkijken. 
Eenmaal thuis kon je uren doorbrengen in je 'schuur', waar je de 
meest creatieve oplossingen bedacht om iets weer te repareren. 
Ook was je onze vaste onderhoudsmonteur voor onze fietsen. 
Dienstbaarheid was voor jou geen vreemd woord. Je hebt veel 
werk verricht op de boerderij van 'de Hekboer' te lemselo. 
Je ging, tot enkele jaren terug, ook altijd graag mee op jacht in 
Lemselo. 

Je grootste hobby was je tuin. Zodra het weer voorjaarwerd en de 
zon weer begon te schijnen was je blij, dan moesten de groenten 
gezaaid en de aardappelen gepoot worden. Trots was je, als je 
ons kon verwennen met groenten uit eigen tuin. 
Nu ligt de tuin er stil bij. We zullen je niet meer op je knieën door 
de tuin zien kruipen om het onkruid te wieden, want dat was iets 
wat in jouw tuin niet voorkwam. 
Een slerke man, dat was je, noon ziek geweest De kwalen van 
slecht horen en zien werden de laatste jaren steeds erger. Dit 
maakte je boos en verdrietig. Het auto rijden wat je zo graag deed 
moest je opgeven. Dat was een zware last, toch schikte jij je in dit 
door je zelf genomen besluit en genoot ervan als wij jou en ma 
meenamen op familiebezoek of andere uitjes. 
Ook verheugde jij je op de feestjes die in het verschiet lagen. Af
gelopen zondag zou de jaarlijkse familiedag zijn met de kinderen 
en kleinkinderen. 
Aanstaande maandag zou je 80 jaar worden. Het feestje hiervoor 
was al besproken. Op 11 september zouden jullie je 50-jarig 
huwelijksjubileum vieren. Dat je leven zo snel voorbij zou zijn had 
ook jij je niet kunnen bedenken. 
Pa, je was een gelovig man. Ook tijdens je korte ziektebed vond 
je rust in het samen bidden met ma en de kinderen. 
We vertrouwen erop dat je nu herenigd bent met allen die je zo 
dierbaar waren. 
Pa, we blijven je missen, maar bedankt voor alles. 

Y lsgood zo. 

Voor uw meeleven en belangstelling tijdens zijn korte ziektebed 
en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa, willen 
wij u hartelijk danken. 

Truus Lansink-oude Smeijers, kinderen en kleinkinderen. 


