
Denkbare gedachtenis een 

MATHIJS THEODORUS LAM 

echtgenoot van 

WILHELMINA THEODORA BOS 

Geboren te W•nssen 14 oktober 1897, overleden 
aldaar op 9 januari 1978, gesterkt door het biJ 
volle bewustzijn ontvangen heilig sacrament 
voor de zoeken en begraven op het kerkhof 
van de paroehoe op 12 januari d.a.v 

t 
n Paar momenten stille zal er wel n1et afkun· 

nen op één of meerdere veehendelscentre , 
welke ons land kent, ter gedachteniS aan de 
wakkere W•nssense handelsman, wijlen Thous 
"-m. Nee, dat ken n•et en 't hoeft ook noet . Er 
wordt ook "'et om gevraagd. Maar links en 
rechts zal jUISt Op d1e plaatsen ZUn naam toch 
wel met respect worden uitgesproken dezer 
dagen '" de knn(len van handelslul en vee· 
boeren. Went tem•dden van hen heeft Thous • 
on de goede zm des woords • get•erd. Ruste · 
loos geoJverd. gedreven door ziJn van hu•s uot 
meegekre(len handelsgeest. Resoluut! Doortas· 
tendl Ondernem•naslustogl 
Winasen wee en bleef de thu1shaven. waar 
echtgenote en kinderen hem wachtten. Voor 
hen toch wes ulte•ndelijk zijn inspanning be
doeld Daar waren de conteeten met familoe en 
kenniasen. daar was de rustpauze! De zondags 
viering! Deer wost men hem ook weer te vinden 
als raadsman. Daar deelde hij 1 ,met anderen 
de verantwoording van kerkelijk!}ondsen voor 
mensen '" nood 
U L T 0 • waarvan Thous rarenlang bestuural•d 
was • moet d1t jaar haar eeuwfeest nog v1eren 
De dokter biJ w~e hoj el die Jaren el• petSent 

aan huis kwam. v•ert deze dagen ZIJn zi lveren 
juboleum... Thous wacht er noet op. HIJ heeft 
zi1n deel 1n het goede van deze wereld ruim
schco:s aehad. Met els bekron•ng: een gouden 
huwelij ksfeest vonge zomer en een lu•sterrijke 
v•er•rg van ZIJn €Oe verjaardag •n de herfst. 
Behalve de•: een goede lij d van nabeschouwong. 
gelegenhe•d voor verhelen ven successen en 
· zo nu en dan • verhalen ook van misreke
nmgen. 
Heeft Thous heel ziJn leven mensen om zich 
heen gehad ...... op z1jn ziekbed was het niet 
a~ders. De laa•ste uren waren het echtgenote 
en kinderen: hun verzorging was CO'T'pleet. 
Geen bewegln!l of gebaar van de zlekJ\l ont- ...__.., 
Qmg hun waakzaam oog. Er werd gebeden 
Dok•er en priester hadden even hun eigen •n· 
breng! Rond 2 uur In de nacht van zondag op 
maandag, als werkeliJk de allerlaatste week
endvierder van de straat Is en de vroegste 
onrlrrnemer van de n•euwe werkdag nog rust . 
gaf Thous lam u1t W inasen zoch gewonnen. -
Moge Chnstus. de Heer ven leven en dood 
hem verwelkomen •n ZIJI'I Rojk van eeuwig en 
orbedrelgd geluk. 

Papa was dankbaar om het leven en om zijn 
oude dag. En Wij • zijn echtgenote en konderen 
• willen allen danken. doe 1n qoede en monder 
Qoede dagen het leven met hem deelden en 
nol vooral ook belangstell ing toonden bij zijn 
ziekte en overlijden; biJ uitvaart en begrafenis. 
of op de vooravond daarvan. 
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