
In dankbare herinnering aan 

THEO LANSINK 

echtgenoot van Rie Hagemeler 

Hij werd geboren op 23 augustus 1927 te 
Lonneker. Gesterkt door het Sacrament der 
Ziekenzalving overleed hij op dinsdag 7 au
gustus 1990 In het ziekenhuis te Enschede. 

De H. Eucharistie bij zijn uitvaart werd ge
vierd in de kerk van De Goede Herder te 
Enschede op 10 augustus, waarna wij af
scheid van hem genomen hebben te Usselo. 

Vele Jaren van ziekte en lijden hebben een 
stempel gedrukt op het leven en het gezin 
van Theo Lansink. Samen met zijn vrouw en 
kinderen moest hij door een zee van lijden 
heen en samen hebben zij In grote trouw in 
de intimiteit van hun gezin elkaar in heel 
menselijke verbondenheid een onmisbare 
hulp en steun gegeven. 
Toen hij nog volop in functie was bij de politie 
te Enschede als hoofdagent in vele afdelin-

gen, kwam de ommekeer in zijn gezondheid. 
Hij heeft moeten worstelen om tot aanvaard
ing te komen. Er was zoveel wat hem boeide: 
zijn gezin en zijn werk, zijn sport en de natuur, 
zijn betrokkenheid op de maatschappij en de 
kerk. 
HIJ heeft als gelovig christen de Heer moeten 
navolgen in het lijden, en juist door zijn gelo
vige deelname aan de H. Eucharistie vond hij 
de kracht om zijn levenslot zo goed mogelijk 
te dragen. Hij werd getroost door zijn bede
vaart naar Lourdes en wilde deze toevlucht 
tot Maria graag herhalen. Zijn leven Is nu in 
ons midden voltooid. 
WIJ mogen nu erop vertrouwen, dat Maria 
hem vanuit zijn lijden zal brengen naar de 
vrede en liefde van Haar Zoon Jezus Chris
tus, de Goede Herder, in Gods Vaderhuis. 

Voor Uw medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve man en onze 
zorgzame vader zeggen wij U hartelijk dank. 

Rie Lansink - Hagemeier 
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