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"BiJ elk afscheid wordt een herinnering geboren" 

Gerhardus Hendrikus Oude Lansink 
echtgenoot van 

Jonaooa Mana Vrennk 

H11 werd geboren te Zenderen op 28 mei 1916 en overleed op 
25 lanuan 2002 te Almelo. We hebben afscheid van hem 
genomen hfdens de uitvaartviering 1n de St. Stephanuskerk van 
Bornerbroek. Daarna hebben wij hem te rusten gelegd op het 
kerkhof aldaar. 

H<j was de V1erde van zes kinderen ZiJn vader wel1de btj tiet 
SPOOr en had een boerden~1e. Daar werkte z11n moeder die 
tevens zorgde voor he: geZJn Na de lagere school ging h11 
werken blf de ABT.B; werd b1Jn1der op de vrachtwagen: laden 
en lossen van schepen 1n de haven. H11 deed als 1oogen zwaar 
werk, maakte lange dagen en vele uren. Daarna werd hij 
chauffeur b11 Bend1en. een conlectiebednJI te Almelo. Hij was 
een leuke vent en vermaakte zich met muziek. Ze richtten een 
band1e op en h11 speelde mondharmonica. H11 leerde Mane 
Vrennk kennen op dansles. Door de cr1s1st11d en de tweede 
wereldoollog hadden ze 12 jaar verkeoog. Ze trouv.den op 26 
februan 1946. Eerst wooen in een zomertusie. later naar een 
oud ro1s maar uiteindelijk bouwden ze een noeuw ruis. Hun 
kinderen werden geboren: Hem1e. R1ky. Bem1e, Jan, Gerard 
en Frans. De kinderen kregen een goede opvoeding: oodanks 
het harde werken dat veel aandacht vroeg. De kinderen von· 
den het een goede lijd bij hun liefdevolle ouders. Zij hadden 
een heel werkzaam leven. Pa was altijd vroeg weg en vaak 
heel laat terug H11 deed er zelfs nog een avondcursus auto
techniek b11 Mane deed daarom veel alleen. R1ky hielp haar 
zorg dragen voor Frans. 
Pa shrroleerde ZIJn kinderen datgene uit zich te halen wat er lil 
hen zat :edereen kreeg de kans om te studeren H• was door 

z11n voorbeeld een goede vader. Hij gaf hun al vroeg een 
eigen verantwoordel11khe1d. Toen ZIJ verkemg kregen. werden 
ze thuis allemaal liefdevol opgevangen en waren graag bl1 
e·kaar In 1970 werd pa overspannen. HiJ had m feite al 
minstens 45 1aar hard gewerkt Moest voor Z1chzett een 111euwe 
levensonêntatie zoeken 
Na 1972 begon h11 weer een beet1e te werken in de buurt en 
blJ het hu1sbouwen van z11n zoon. Vanaf 1971 tot 1992 werden 
er 11 kleinkinderen geboren. Helaas stieif Ivo (4 V. ) 1n 1980 
en m 1984 zijn enige dochter Rikie op 36 jarige leeftiJd. 
Ontroostbaar voor haar man en kinderen, voor pa en ma en 
de gehele familie. 
Alle kinderen en kle1nl<Jnderen kwamen e'ke zoodag b1J pa en 
ma Pa werkte tllJ1s mee kluste 1n de garage en verzorgde de 
moestu n. Hij stond albJd voor iedereen klaar met verhalen 
vertel en en met rutp om auto's te schuren en te spuiten. 
Pa ging ue zondag naar de keil< H11 deed veel vanuit z11n 
geloof. H11 droeg z11n geloof uit zonder woorden. Hield van 
lekker eten en koo daar erg van gemeten. Hij was een rustig 
man van karakter, praktisch en kon serieus, lang en veel 
praten. 
Pa kreeg een herseninfarct en een hersenbloeding. Na het 
ontvangen van het sacrament van de stervenden st·ert pa vn1 
plotsel ng op 85 jange leeftijd. W11 zul en hem missen om zin 
aanweZJgheid. z1Jn steun. en om de dingen die h~ zomaar 
voor ons deed. Dat Ma en wi1. oodanks de ptJn en hel verdnet 
ook dankbaarheid ervaren om Pa. h11 heeft n1e1 geleden. 
Dankbaarheid om een moo, een lang en zellstandig leven. 
Dat ZIJ de kracht en troost mag ervaren in haar gebed om 
verder te gaan. 

Onze Vader". Weesgegroet... 

Voor uw medeleven na het overl1Jden van Pa zeggen WIJ u 
hartel11k dank. 

Familie Oude lans1nk 


