
"missen" 

Dat zullen we je. 
Zoals jij was, was er maar -een· 
zij dapht aan alles en iedereen. 
Haar levensvreugde, wilskracht en 
warme vriendschap zullen ons 
altijd blijven inspireren. 

"missen" 

Dat zullen we je. 



t 
Dankbaar gedenken wij 

Annie Lansink - Sanderink 

echtgenote van 

Marinus Lansink 

Zij werd geboren op 24 januari 1932 te Volthe. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken over
leed ze op 20 februari 2000 te Enschede. 
Na de Uitvaartmis op 24 februari hebben we 
haar ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te 
Rossum. 

In 1960 trouwde ze met Marinus Lansink en 
kregen 2 zoons en één dochter. 
Mam leefde voor haar gezin en bedrijf. Een 
echte moeder die dag en nacht klaar stond. 
Een sterke schakel uit een gehecht gezin is 
verdwenen. 
Niets was haar teveel, altijd stond ze klaar voor 
iedereen. 
Ze stelde weinig eisén voor haar zelf, wilde 
nooit iemand tot last zijn. 
Een warme persoonlijkheid die met veel humor 
door 't leven ging. Opgewekt als ze was had ze 
altijd een leuke opmerking voor iedereen. 
Door haar aanwezigheid kwam men graag op 
bezoek. 
Intens genoot ze van hun kleinkinderen. 

Ze ging graag met pa naar de concoursen 
waarvan ze alle successen van Jos bijhield. 
Zij was ook z'n grootste fan. 
Veel had ze nog op haar agenda staan, con
coursen, eerste Heilige Communie van 
Rosanne, hun 40 jarig huwelijk in juli. 
Als een kaars die langzaam opbrandt, zo was 
haar laatste week. 
Ze wilde nog zo graag, nog zoveel. 
Ze heeft tot het laatst gestreden om bij haar 
man, kinderen en kleinkinderen te zijn. 
Dankbaar voor alles zul je bij ons blijven. 

Ma, missen zal ik je. 

Marinus 

Je bemoediging zal ik altijd blijven voelen. 

Jos 

Jouw zorg voor pa, zullen wij voort zetten. 

Paul 

Waar ik ook ga, je zult altijd bij me zijn. 

Carla. 

Voor uw blijk van medeleven danken wij U. 

Familie Lansink 


