
Moge dit plaatje voor U een dankbare 
herinnering zijn aan- en een vraag 

om gebed voor 

CHRIST!ANUS JOSEPHUS LORMANS 
weduwnaar van Cornelia Wasser 

Hij werd geboren te Asten (N.Br.) op 
19 maart 1887. -Meerdere malen ge
sterkt door het H. Sacrament der zie
ken. is hij in het Dr. Ariënstehuis te 
Glanerbrug in de Vrede van Chris:us 

overleden op 20 april 1980. 
Op 24 april d.o.v. hebben wij zijn li

chaam ter ruste gelegd op het 
r.k.kerkhof te Enschede. 

Rond dit sterven zijn wij vervuld van 
grote dankbaarheid. dat wij onze goe
de vader. opa en overgrootvader zo 
lang in ons midden mochten hebben. 

Hij was een man. die enerzijds door 
zijn verschijning en zijn manier van 
doen ontzag inboezemde zowel in z'n 
gezin als op zijn werk. 
Veel mocht hij vragen van ·hen voor 
wie hij zich verantwoorde! ijk voelde, 
omdat hij ook hoge eisen stelde aan 
zichzelf. 

Anderzijds was hij ook 'n blijde mens, 
die niet gebukt ging onder de vele 
zorgen voor zijn groot gezin. maar 
die zich in blij vertrouwen inzette voor 
de taak. d ie hij zich zag opgedragen. 
Vanuit het Dr. Ariëns:ehu!s. waar hij 
bemind was om zijn opgewekt en te
vreden karakter. bleef hij intens mee
leven met zijn 10 kinderen en zijn vele 
klein- en achterkleinkinderen. 
Na ·n zeer welbesteed leven in dienst 
van de zijnen en vele anderen. heeft 
God hem nu tot Zich geroepen. 
Maar we weten ons getroost. dat waar 
vader leefde vanuit een rotsvaste ver
bondenheid met de Kerk. die hij liet 
had en waarin hij ook de kracht vond 
om het kruis van ziekte en dood in z·n 
familie in groot geloof te dragen. zijn 
sterven voor hem de doorgang zal be
tekenen naar de vreugde van de eeu
wige Paasmorgen. 
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Voor Uw blijken van meeleven ons be
toond na het overlijden van onze va
der. grootvader en overgrootvader. 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


