
In liefde blijven wiJ gedenken 

HENDRIKA ENGELINA 
OUDE NIJHUIS 

weduwe van 
GEAHARDUS LANSINK 

Z11 is geboren te Lonneker (Gem. Ensche
de) op 29 maart 1900 en zij is gesterkt door 
het H Sacrament van de Ziekenzalving 
overleden te Winterswijk op 28 juni 1988. 
Na de gezongen Requiemmis hebben wij 
haar op 1 1uli d.a.v. te ruste gelegd op het 
A.K. Kerkhof te Borne vanuit de parochie-

kerk van de H. Theresia aldaar. 

ZIJ was een echte zorgende moeder en 
oma ZIJ was altijd vol zorg voor haar man. 
haar kinderen en ook voor de kinderen van 
haar zus en zwager, die ze als haar eigen 
kinderen in haar hart heeft gesloten. Toen 
zo langzamerhand de kleinkinderen kwa
men, ontfermde oma zich ook over hen. Zo 
lang als het haar mogelijk was, heeft ze al
t1Jd met hart en ziel gewerkt. Dat was haar 
leven. Zeven jaar geleden echter werd zij 
ziek. Dat maakte een opname in het ver
pleeghuis noodzakelijk. In het verpleeghuis 

Pronswe1de te Wmtersw11k 1s zij al die 1aren 
geweldig verzorgd. Ook de familie is zich 
daar echt kind aan huis gaan voelen. We 
willen graag deze lieve mensen hartelijk 
danken voor hun niet aflatende zorg en in
zet. 

Nu oma is gestorven, proberen wij te gelo
ven, dat liefde tussen ons mensen eeuwig 
1s en wij elkaar eens weer zullen vinden in 
de grote eeuwige liefde van God. Oma 
deelt nu weer het leven met opa. Ten 
afscheid willen we graag tot haar zeggen. 

Oma, slaap nu maar rustig verder 
en kijk naar de duizend engelen om 1e heen. 
Wij zijn in ons gebed bij je, 
God zelf is bij je, 
want in de hemel ben je zeker niet alleen. 

Voor uw medeleven na het overlijden van 
onze lieve moeder en oma, zeggen w11 u 
onze hartelijke dank. 

Familie Lansink 
Corr.-adres: Deummgerweg 31, Borne 


