


Ter nagedachtenis aan 

Lambert Bloeming 

Lambert werd geboren op 15 maart 1931 te 
Losser, als tweede van een arbeidersgezin met 
vier kinderen. Hij groeide op in Boekelo en 
verhuisde in zijn jeugd meerdere malen. 
Uiteindelijk kwam hij in Erica terecht. Daar 
ontmoette hij Lenie Wessel. Nadat hij zich tot het 

>· Katholieke geloof had bekeerd, trad hij op 
24 augustus 1962 met Lenie in het huwelijk. In 
1964 werd hun enige dochter letje geboren. 

Lambert kon genieten van de kleine dingen in 
het leven. Zijn hobby's waren vissen, in de tuin 
werken - vooral het onderhouden van zijn 
bramenstruik-, lezen en het maken van muziek. 
Hij speelde o.a. gitaar en steelgitaar. Hij mocht 
graag luisteren naar Tiroler-, en countrymuziek. 
Hij spitste zijn oren bij het horen van de mooie 
klanken van het piratenkoor "de Stormvogels". 
Hij kon genieten van gezelligheid en van de 
aandacht die hij kreeg van mensen om zich heen. 
Hij was altijd bezorgd om zijn vrouw en dochter. 
En dan was er natuurlijk nog zijn sigaartje. Roken 
was slecht voor zijn gezondheid, maar hij kon o 
zo eigenwijs zijn. Veertig jaar lang ging hij met 
zijn gezin op vakantie naar SchloB Dankern . 
Daar heeft hij het altijd heel erg fijn gehad. 

Na bij diverse werkgevers zijn brood te hebben 
verdiend, kwam hij bij Rademakers gieterij 
terecht. Niet voor even, hij verbleef daar 
vijfentwintig jaar, tot het om zijn gezondheid niet 
meer kon . Hij was een harde werker, klaagde 
nooit en was hard voor zichzelf. Hij kreeg na deze 
lange loopbaan meer tijd voor vrijwilligerswerk. 
Dit deed hij o.a . bij de Holtingerhof en Valkenhof. 
Lambert leefde niet voor zichzelf, maar voor zijn 
medemens. Zijn gezondheid ging steeds verder 
achteruit . Vooral na een bovenbeenbreuk in 
maart 2011en het revalidatieproces. 
Nadien werd zijn gezondheid slechter. 
Hij leefde toe naar zijn vijftig-jarig huwelijksfeest 
dat zou plaatsvinden op 24 augustus 2012. 
Helaas, dit heeft niet zo mogen zijn . 
Op maandag 23 juli is hij rustig ingeslapen. 
Op vrijdag 27 juli hebben wij afscheid van hem 
genomen tijdens een viering in de Katholieke 
Kerk te Erica, waarna we hem aansluitend 
hebben begeleid naar het crematorium te 
Emmen. 

Wij danken u voor uw medeleven, zorg en 
belangstelling. 

Erica, 27 juli 2012 

Lenie Bloeming- Wessel 
letje 


