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JOHANNES HENDRIKUS LANSINK 

weduwnaar van 

GESINA MARIA LOOHUTS 

Hij werd geboren op 22 november 1916 te Saasvclr.l en trad op 
22 mei 1943 in het huwelijk met Gesina Maria Loohuis. Uit dit 
huwelijk werden acht kinderen geboren. 
Na een kortstondig, moedig gedragen z iekbed, overleed hij 
thuis in alle mst op 29 maat1 1999, voorzien van het H. 
Sacrament van de Zieken, temidden van zijn acht kinderen. 
Na een plechtige uitvaartviering op 3 april in de St. 
Plechelmuskerk van Saasvcld hebben wc zijn lichaam te mstc 
gelegd op het parochiële kerkhof aldaar. 

Pa was een man van daadkracht; opgegroeid in een lijd van 
soberheid, hard werken en kerkelijke zin. Vanzelfsprekend 
werd hij dan ook misdienaar. De tweede generatie zoals hij het 
zelf noemde, want ook zijn vader was als kind misdienaar 
geweest. Het sprak hem daarom ook aan dat een aantal zoons 
hem daarbij in zijn voetsporen volgde. Groot en intens was zijn 
verdriet toen op zijn negende vetj aardag zijn moeder overleed. 
Tot in lengte vanjaren is hij hiervan blijven getuigen. 

A Is bocrenzoon wist hij van aanpakken en het was dan 
ook begrijpelijk dat de Hengclose bierbrouwerij in hem een 
gewaardeerd medewerker zag. Toch benauwden de fabrieks
muren hem en greep hij zijn kans toen hij aan de slag kon bij de 
Grontmij. Daar viel op dat hij een man was die niet alleen snel 
problemen doorzag, maar ze ook nog vaak in een handomdraai 
wist op te lossen. 
Het uitvoeren van Grontmijprojcetcn door hem werd daarmee 

een logisch feit. Echter ook dit kwam onvoldoende tegemoet 
aan zijn behoefte om de dingen naar eigen hand te /.ellen en 
naar eigen inzicht te organiseren. Toen hij dan ook in 1958 het 
wegenbouwbedrijf van zij n schoonvader kon overnemen, 
twijfelde hij geen moment en volgde er een lange periode van 
tomeloze inzet. Mede door zi jn inzet is dit bcdrijr uitgegroeid 
tot wat het tot op de dag ~an vandaag nog steeds is: een 
florerend bedrijf. 

Ook in bet maatschappelijk leven werden zijn talenten 
onderkend en vervulde hij jarenlang meerdere bestuurs
functies. Tot ' 'crmt zijn pensioneringbleefhij geïnteresseerd in 
bedrijfen maatschappij. Ondanks zijn dmkke bezigheden wist 
hij toch altijd nog tijd ''rij te maken voor zijn twee grote passies: 
de paardensp<ITI en de jacht. Genoten heeft bij van de vele 
concoursen waarin zijn zoons en later zijn kleinkinderen 
meedongen naar de prijzen. In bet bevorderen van de wildstand 
greep hij de kans om als jager om te gaan met zijn diepgewor
teld gevoel van respect voor de natuur. Streng waren dan ook de 
afspraken vooraf als er in gc,.clschaJ) werd gejaagd. De saam
horigheid die hij bij de jacht ondervond gaf hem dat speciale 
gevoel van :iaehtplczier'. 

Echter voor alles en boven alles gold natuurlijk zijn gezin: de 
veilige thuishaven van waaruit hij steeds weer nieuwe energie 
wist te putten. Hard en ongenadig was dan ook de klap die hij 
kreeg, toen zijn vrouw in november 1989 overleed. Een verlies 
dat hij nooit echt te boven is gekomen. maar <Jat hij uiteindelijk 
redelijk heetl weten te verwerken doordat zijn kinderen en 
kleinkinderen van wie hij z ielsveel hield, hem blijvend wisten 
te inspireren! 

Name11s alle kinderen en Mei11kimlere11 on=e ltartelijke en 
welgemeende dank voor de onden·onden steun bijpa's ziekbed 
êi1(Werlfjtlen. 

SaCI.v.·eld. maart 1999 


