


Dankbare herinncr;ng aan 

Johann Gerhard Lambers 

l •'.chtgenoot va n Cathricn Beukers 

! 8.fébrtttm· 1941 29 dmmher 2005 

(1ernrd \VCrd geboren in Zwarten1eer als de Yijfcie 
,,,;n de ze,·en kmderen va n I lendrik J ,arnbers en 
lvlarie Lippold. N:a J e lagere school dèed hij in 
K.hzicnaYccn de n1ulo. l~a een paar jaar gewerkt 
te hebben bij zekeringfabriek "De Weber" ging hij 
~n rr..ilitairc dienst. G·crard was een zorgz~rne man 
met een 6'foot vernntwoordelijkheidsgevocl die 
11,,a,t zijn baan in de oliehandel (tot 1 '.!99) ook 
\Veiizaatn was in het '".vegenbouwbedrijf Yan zijn 
v.ider. r n 1970 heeft hij samen met twee broers dit 
bedrijf ouc.:rge1omcn. Gebr. Lambers was zijn 
trots. Hij was naast boekhouder zeer toegewijd en 
betrokken bi, he t bepalen van het beleid. 

Enkele pn.:n na hun eerste kennisrnaking trouwde 
hij 'JP 2"1 april 1%7 met Cathrien . In 1969 werd 
René geboren en in 197"1 Monique. 
Het gezin verhuisde enkele malen binnen l •'. m
mcn. In 1985 kreeg Gerard last Yan zijn hart maar 
kon gelukkig middels een zware operatie gered 
worden. 

! lij besefte toen te leven "in geleende tijd" en i:,~ng 
enthousiast Joor met plannen maken. Dit on
danks de hartklachten dtc hem nog regelmatig in 
het ziekenhuis deden belanden. 
1 n 2004 Yo!gdc een l'.Yeedc hartoperatie waarna 
Gerard zich tijdelijk beter rnclde, Aangezien trap
lopen z,vaar werd, werd besloten r:c verhuizen. 
( ;erard verheugde zich erg op de 111 aanbouw 
zijnde flat aan de Kapelstram in l•'. ,m,wn. 
1/.ijn motto bleef steeds "als je geen pbnncn meer 
111aakt is het leYer1 over='. 
Plannen maken, daar was c;erard goed m. Hij 
deed het optimistisch en leYenslust,g maar nooit 
onbezonnen. 
O ndertussen genoot hij ,·olop - va n zijn gezin, 
van Je kleink1nderen Frank en Saski:1, de natuer 
en reizen. 
Vûl plannen en 1nidck, l in het le\·en is hij roch 
nog onYerwacht O\·erlede.n. 

( ; e-rard wa~ et'n zorgza me ,nan en Yndcr, maar h1j 
was ook gesloten. Hij uitte wat in hem leefde door 
zijn inzet voor anderen. 'w'e zullen hem 1ni:;sen 
maar de herinnering 1s fijc .. 

Wc hebben op 3 januari 2006 voor hem en elkaar 
gebeden in de St. Cerardus Majelhtkerk en vervol
gens zi;n lichaam begrnYen op het parochie
kerkhof. 

Bedankt l'Onr ttll' mede/e,en en he!ang,te/ling. 

De familie 


