
om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn wij dankbaar 



Dankbaar herdenken wij 

Herman Lammers 

Hij werd geboren in Buurse 28 november 1903 
en aldaar , na het ontvangen van het H. 
Sacrament van de Zieken in de Heer over
leden op 16 september 1989. Zijn lichaam 
hebben we na de viering van de Eucharistie 
ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof op 21 
september d.o.v . 

Het is een groot voorrecht iemand als 
Herman in je leven te ontmoeten , naast je 
te hebben in familie en gemeenschap. Hij 
zag de noden van zijn medemensen. En in 
alle eenvoud stond hij naast die mens die 
hulp nodig had . Zonder enige ophef hielp 
hij . 
Zo zette hij zich ook in voor de gemeenschap 
in Buurse: hij was jarenlang lid van het kerk
koor. 
Op zijn oude dag deed hij het kosterswerk bij 
de kerkdiensten aan de pastorie , waar hij 
nooit ontbrak. 
Maar hij deed ook mee in de Buurse Revue, 
en was lid van Crescendo. 
Jarenlang was hij broedermeester van de 
processie naar Kevelaer. 
Daarbij leefde hij mee met alle noden van 

de kerk en gaf royaal wanneer het ging om 
missie en priesterop leiding op de Filippijnen . 
Een beminnelijk mens was hij in de omgang , 
die een goed antwoord wist te geven en 
b l ij en geestig voor de dag kon komen. 
Hij was een groot vereerder van Maria, tot 
het laatst bad hij de rozenkrans en jaarlijks 
ging hij naar Kevelaer. Hij was ook in 
Lourdes. 
We vertrouwen dat Maria , onze hemelse 
Moeder, Herman nu naar zijn p:aats zal beçJ
leiden in het hemels vaderhuis om daar 
voor goed thuis te zijn temidden van de 
heiligen . 
,.Dank allemaal voor jullie liefde, jullie mee
leven. Bijzonder dank aan de familie Ter
mathe die met name in de laatste weken zo 'n 
sterke steun voor mij geweest is. 
Tot weerziens in het hemels vaderhuis." 

Voor uw blijken van medeleven en belang
steling bij het afscheid van onze lieve oom 
zeggen wij u onze oprechte en hartelijke 
dank. 

Fam. Termathe 


