


In dankbare herinnering aan 

Maria Wilhelmina Lansink - de Witte 

Sinds 19 april 1994 weduwe van 
Arnoldus Gerardus Lansink 

Marie is geboren op 12 maart 1923 te Rietmolen . Ze 
overleed op 6 december 2009 in het ziekenhuis te 
Hengelo. 

Ma werd 86 jaar geleden geboren aan de Veenhutweg te 
Rietmolen. Ze groeide op in een gezin van 9 kinderen. Op 
12 jarige leeftijd ging ze naar de zusters in Eibergen , 
hierna ging ze in betrekking bij enkele gezinnen. 
Ma leerde pa kennen in de oorlog . Veel uitgaan was er 
toen niet bij , op een enkel feestje op de deel van de 
boerderij na. Op 1 O mei 1949 zijn ze getrouwd en in 
Beckum gaan wonen. Ze kregen 9 kinderen, 7 meisjes en 
2 jongens, 23 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. 
Helaas heeft ze van één kleinzoon afscheid moeten 
nemen. Het was een druk leven op de boerderij en de 
zorg voor het gezin. Werken op de boerderij, tuinieren, 
wassen , er was altijd werk. Ondanks alle drukte hadden 
we een hecht gezin , waarin gezelligheid en samenzijn 
hoog in het vaandel stond. Toen de zorg voor de kinderen 
en de boerderij minder werd hebben pa en ma nog 
enkele jaren samen genoten. Al snel werd pa ziek, en ma 
heeft hier veel zorg mee gehad. 
Na een gelukkig huwelijk van bijna 45 jaar is pa in 1994 
overleden. Kort daarop werd ma ernstig ziek. Ze was 
ondanks haar verdriet erg positief en haar geloof is altijd 
haar houvast geweest. De ziekte heeft ze goed 

doorstaan en ze heeft nog 15 jaar zelfstandig gewoond . 
Ze genoot van de vele bezigheden; de bloemen, de 
groentetuin, het breien, rummikubben, puzzelen en 
verjaardagen sloeg ze niet over. Haar handen stonden 
niet stil. De zorg voor haarzelf was tot het laatst toe goed; 
elke dag goed eten, ze zag er goed verzorgd uit en hield 
van mooie kleren. 
De sociale bezigheden hield ze aan; gym, soos en 
handwerken. De jongste 2 kinderen uit het gezin zijn 
geëmigreerd naar Canada, hier is ze 4 keer geweest en 
heeft daar erg van genoten. 
60 jaar heeft ma op de boerderij gewoond, waarvan de 
laatste 25 jaar met Bennie en Diny. Een half jaar geleden 
is ze verhuisd naar een bejaardenwoning in Beckum. 
Ze heeft hier erg van genoten. Vooral het contact met de 
nieuwe buren, gezellig koffie drinken en al les was op 
loopafstand. Tonny en Wilma uit Canada hebben ma nog 
een bezoek gebracht in haar nieuwe woning. 
Helaas heeft ma niet lang van haar nieuwe woning 
mogen genieten. Twee weken geleden werd ma ziek en 
werd ze opgenomen in het ziekenhuis. Zaterdag zei ze 
nog: " ik had mie zo too dach, urn maandag noar hoes 
too te goan" .Maar zondag verslechterde haar toestand 
zodanig dat ze 's middags de ziekenzalving heeft gehad. 
Ma heeft de pastor en ons bedankt, dit waren haar 
laatste woorden , waarna ze 's avonds rustig is 
ingeslapen. 

Ma bedankt voor alles. 

Allen die met ons meegeleefd hebben, bedanken wij. 

Familie Lansink 


