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Ter gelovige en dankbare herinnering aan 

Johan Hendrik Lansink 
echtgenoot van 

WILHELMINA MARIA OUDE MEIERS 
Hij werd op 6 februari 1905 te Saasveld ge
boren. Gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken overleed hij in het K.J. ziekenhuis te 
Hengelo op donderdag 30 april 1981. Op dins
dag 5 mei d.a.v. hebben wij tijdens de plechtige 
Eucharistieviering In de parochiekerk te Saas
veld afscheid van hem genomen en zijn I ichaam 
op het kerkhof aldaar aan de aarde toever-

trouwd in geloof aan de heerlijke opstanding 
van de doden. 

Een mens Is van ons heengegaan, die in de 
herinnering van velen nog lang zal voortleven. 
Vanwege de mens, die hiJ was: zachtmoedig en 
met een gevoelig hart; zo spreidde hU een wel
dadige sfeer van menselijkheid om zich heen 
bij vreugde en bij verdriet. 
Vanwege zijn eenvoudig en diep geloofsleven 
en zijn eerlijke godsvrucht: In alles heeft hij 
Gods wil gezocht, in goede en in kwade dagen; 
hij aanvaardde het leven zoals God het gaf; zo 
ging hiJ zijn kinderen gelovig voor en stichtte 
gelovige medemensen. 
Vanwege zijn meelevende zorg voor medemen
sen: voor wie hij altijd klaar stond en die hij 
overal mee hielp, heel bijzonder In de moeilijke 
oorlogsjaren: jonge mensen, die moesten onder
duiken, vonden bij hem op de boerderiJ een 
goede schuilplaats en een vellig onderkomen; 
en steeds meer mensen wisten op hun voedsel· 
tochten hem te vinden en met hetgeen hij maar 
enigszins kon missen gingen zij dankbaar en 
tevreden weer verder de boer op. 

Samen met moeder kon hij jarenlang onver
moeid werken en zorgzaam zijn voor het ge
zin ; daarbij vertrouwde zijn hart helemaal op 
moeder, die altijd en in alles hem terzijce 
stond; zij bracht hem geluk en vreugde en bij 
haar vond hij telkens nieuwe kracht; moeder 
maakte zijn leven çelukkig en vol -reugde. Ook 
beleefden zij samen de vreugde van het grote 
gezin, wanneer ze de kinderen en kleinkinderen 
op fami liedagen weer om hen heen zagen, blij 
e1 qelukklg met elkaar. De kleinkinderen had 
hij bijzonder graag om zich heen en ze kwa
men maar wat graag. zoals ook de kinderen uit 
de buurt; hiJ had telkens iets voor hen weg te 
geven. 
Zo graag hadden ze samen nog hun gouden hu
welijksfeest gevierd, op 20 juni a.s., temidden 
van hun kinderen en kleinkinderen. met hun 
familie en buren en vrienden . .,Zalig zijn die 
genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het 
Lam". 
De laatste jaren dienden zich In toenemende 
mate de tekenen van het ouder worden en van 
het naderende einde aan, maar hiJ hoefde zijn 
laatste levens;aren niet in eenzaamheid door 
te maken: tot het I aatste ogenblik mocht hiJ 
samen met moeder lief en leed delen. En toen 
God hem riep, was hij er voor klaar. Moge 
vader nu leven bij God in eeuwige vrede. 

Onze Vader Wees Gegroet 

W. M. Lansink-Oude Meiers, 
kinderen, behuwd- en kleinkinderen 
danken U oprecht voor uw medeleven tijdens 
ziekte, overlijden en de begrafenis van mijn 
dierbare man en onze goede vader en opa 


