


t Wij zullen altijd blijven denken aan: 

Johannes Hendrikus Lommers 
weduwnaar van 
Gerlruida Hermina Koenderink 

Hij werd geboren op 23 februari 1899 in Haaks
bergen. Voorzien van het Sacrament der zie
ken is hij in alle rust overleden op 25 september 
1987. 
Wij hebben vader, naast moeder, ter ruste 
gelegd op het Kerkhof in Haaksbergen op 29 
september 1987. 

Als jongen van 12 jaar trad vader al in de voet
sporen van zijn vader en wandelde elke mor
gen mee naar de textielfabriek van Jordaan. 
Plichtsgetrouw en in alle tevredenheid heeft hij 
daar 53 jaar, lol aan zijn pensioenering gewerkt 

Naast zijn werk in de fabriek, en de zorg voor 
zijn gezin, was hij bezig in de moestuin, stak 
zijn eigen turf en werkte nog voor een verzeke
ring . 

Ondanks hel vele weric heelt vader aan zijn le
ven klank en kleur gegeven door zang en 
muziek. Hij was ruim 70 jaar lid van het zang 
koor en de Haaksbergse Harmonie. 
In de jaren dat hij kon genieten van zijn pen
sioen was het voor hem een goede verplichting 
geworden om in alle vieringen in de kerk mee 
te zingen. 

Hij was een goede vader voor ons, en min of 
meer een aar'.svader voor zijn klein- en achter
kleinkinderen. Had lot hel laatste van zijn leven 
belangstelling voor hel doen en laten van hun 
allen. 

Hij was altijd blij en opgewekt maar vol zorg. 
Vader voelde problemen en verdriet van ande
ren goed aa'n, maar kon vaak geen woorden 
vinden en ging daar dan op zijn eigen schijn
baar humoristische wijze mee om. 

Echter samen met moeder, die zeer zorgzaam 
was, vonden ze een goed evenwicht in het ge
zin, zich gesterkt wetend door een diep geloof. 
Ouders, waarvan onze harten warmer zullen 
worden als we er aan denken. 

Vader hield van mensen om zich heen, was 
vriendelijk, groette iedereen die hij 
tegenkwam, zo zocht hij de vreugde op en 
deelde deze uit. 
Zo leefde hij sober, was tevreden en nam de 
dingen zoals ze kwamen. 

Toen het einde van zijn leven naderde, is vader 
in een gemeenschappelijke viering met kinde
ren en kleinkinderen, broers en zusters, het 
Sacrament der zieken toegediend, waarna hij 
in alle rust van ons is heengegaan. 

Bedankt voor zo'n goede vader en opa. 
Hij zal in ons voort blijven leven. 

Verheugt u in de Heer fen olie hïde. 
Nog eens: Verheugt ui 
Uw vriendelijkheid zij olie mensen bekend. 
De Heer is nabij. 

Fil. 4:4 

Voer al uw medeleven zeggen wij u hartelijke 
dank. 

Haaksbergen, 29 september 1987 
Ds . van Kriekenstraat 1 

De familie. 


