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Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIK LAMM 
echtgenoot van MARIE BOERKAMP 

vader van JOSÉ 

Hij werd op 3 januar i 1906 in Hengelo ov ge
boren . Na een geduldig gedragen ziekte van 
enkele maanden, is hij op 19 december 1986 in 
het Koningin Juliana ziekenhuis te Hengelo ov 
in alle rust overleden. Op 23 december was in 
de 0 . L. Vrouwekerk zijn uitvaart, waarna in 

Usselo zijn crematie plaatsvond. 

Een goed mens is van ons heengegaan. Hij 
hield veel van zijn vrouw, met wie hij bijna 38 
jaar lang lief en leed mocht delen. En wat was 
hij gelukkig met zijn dochter José I In het gezin 
en in zijn huis voelde hij zich het meest op zijn 
plaats. Hij maakte er van al les, las graag een 
boek of keek naar de te levisie. En daarmee 
was hij tevreden, want hij leefde bescheiden en 
eenvoudig . 

Hij stond graag met iedereen op goede voet, in 
de familie, maar vooral ook in de buurt, waar 
iedereen hem graag mocht. Hij had een hekel 
aan ruzie en was zo eerlijk als goud. Hij hield 
van een grap op tijd en plaats en was altij d 
goed gehumeurd . 

D e laatste jaren ging het steeds moeizamer . Hij 
werd stil l er en in zichzelf gekeerd. In stilte 

heeft hij meer verwerkt dan wij weten. De laat
ste maanden van zijn leven lag hij machteloos 
in het ziekenhuis. Hij droeg alles geduld ig. Hij 
was dankbaar voor de goede verzorging door 
de mensen van het ziekenhuis en voor het trou~ 
we bezoek van zijn vrouw en zijn dochter. 

Zijn hele leven heeft hij God trouw gediend. Hij 
w i lde graag bij de geloofsgemeenschap horen 
en vond daarin zijn steun. In dat geloof is hij 
ook heel rustig door de enge poort van de 
dood naar God gegaan. Moge hij nu voor altijd 
gelukkig zijn in Gods Licht en Vrede. 

Hendrik, bedankt voor de mooie Jaren met jou. 
Paps, bedankt voor alles. 

Uw meeleven tijdens de ziekte en na het heen
gaan van mijn l ieve man en mijn onvergetelijke 
vader, heeft ons erg goed gedaan. Onze harte
l ijke dank daarvoor. 

M . B. Lamm-Boerkamp 
José Lamm 

Hengelo ov, december 1986. 


