
Ter herinnering aan 

LAMBERTUS BEHRENS 
echtgenoot van 

ALEIDA MARIA ANTONIA HE:TKAMP 

Hij werd 27 aug. IS<JI te Onstwedde (Gron.) 
geboren, overleed gesterkt door de H. Sa
cramenten 25 nov. 1971 in het R.K. Bejaar
denhuis re Denekamp; 30 nov. d a.v. is zijn 
lichaam op het. R.K. Kerkhof te l)enekamp 

te ruste gelegd. 

Heer laat nu uw dienaar in vrede gaan; 
dat was zijn bede in de laatste weken. Hij 
leefde in de overtuiginçi dat hij met zijn 
taak hier klaar was en dat zijn Heer hem 
nu liefdevol opwachtte. Eerst echter moest 
hij nog de 80 verjaardag vieren van haar. 
mer wie hij 50 jaar lief en leed had ge
deeld . Hij mocht met een gerust hart zijn 
Heer tegemoet gaan. Er was immers heel 
veel liefde in zijn leven en daarvan hangt 
toch af of ons leven geslaagd is of niet. 
De trouwbeloften aan zijn vrouw heeft hij 
gedurende 50 jdar trachten waar te maken: 
haar gelukkig maken zag h[j als levenstaak 
en daarom zal zij hem zo zrer missen. Voor 
zijn anderen was hij een zorgzame en lieve 
vader; in geloof en goedheid is hij hen 
voorgegaan. Maar iedereen die hem mocht 
ontmoeten, hield van hem om zijn zacht 
karakter tn warm meevoelend hart. Met 
zijn dankbaarheid heeft hij trachten te ver-

gelden de bijzonder liefdevolle verzorging 
van de zusters en haar helpsters. die hem 
verpleegden en de hartelijkheid. die men 
hem van alle kanten betoonde. De over
ledene is nu veilig geborgen in de liefde 
van Hem. Die in zijn leven geen vreemde 
voor hem was. Die hij in geloof, hoop en 
liefde in alle eenvoud heeft gediend. IJaar
op vertrouwen wij en dat is ook onze troost 
nu wij hem moeren missen: in onze her
innering en liefde leeft hij echter verder 
en eens zullen wij hem weerzien. 

Voor uw deelneming, ondervonden bij de 

ziekte en na 't ove1 lijden van onze bemin

de echtgenoot. vader, behuwdvader en opa 

betuigen wij U onze harteli1ke dank. 

FAMILIE BEHRENS 

Denekamp, december 1971 
Wilhelminastraat 12 

J. Benneker. Koster, Denekamp 




