
Je lacht naar wat komt, 
naar een dag, een voor 
eeuwig gelukkig begin ... 

(Geert Bogaard) 



t 
Ter herinnering aan 

BENEDIKT LAMPE 

HIJ werd op 22 oktober 1959 geboren te 
Sneek. 
In 1971 kwam hij naar De Losser-Hof. waar 
hij 20 januari 1981 rustig van ons is heen
gegaan. Op 23 januari d.a v. hebben we 
Benedikt te ruste gelegd op het r.k. kerk
hof te Delden. 

Benedikt kwam uit een groot gezin waar 
hij door zijn ouders, broers en zusjes met 
veel liefde en zorg werd omgeven. Na het 
overlijden van zijn vader In 1962 ging de 
kleme Benedikt naar het verre Malden, 
maar in 1971 kwam hij terug naar Twente 
dichter bij huis, biJ moeder en de anderen. 
Benedikt had alleen maar vrienden. leder 
kreeg van hem een hand Hij deed nie
mand pijn. Hij was lief en zacht en goed
gemutst. 
Benedikt hield enorm van muziek. Hij was 
lid van de drum'band, een fanatiek trom
melaar Hij knutselde graag en bouwde 
dan vaak dozen om tot huizen. Ook keek 
hij veel TV En wat was hij bl1j. toen h1j 
deze week nog een poster kreeg van 
Bassie en Adriaan. 

Benedikt hield van het leven. HIJ wilde 
nog niet dood gaan. Hij vroeg het perso
neel bij hem te blijven. Letterlijk In hûn 
armen is hij gestorven ... 
Benedikt ging iedere week trouw naar de 
kerk. Geweldig hoe eerbiedig hij te com
munie ging. Het kan niet anders of de 
deur van de hemel ging wijd voor hem 
open. 
Deze week zijn velen - zijn familie, zijn 
vrienden en het personeel van De Losser
Hof - een stukje armer, maar ook een 
stukje rijker geworden. Want 'al zwijgen 
de mensen, de kinderen zwijgen niet. Zij 
dromen ons het eeuwige geheim dat ons 
leven een wonder moet zijn' . 
Lieve Benedikt, wij vonden het fijn voor 
jou te mogen zorgen. Dank je wel en rust 
in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven en be
langstelling betuigen wij U onze oprechte 

dank. 

Familie Lampe 


