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Dankbaar gedenken we 

Frits Lambers 
Sedert 8 december 1967 
gehuwd met Sabien Bürmann 

Fnts werd geboren te Emmen op 1 mei 1945. 
Op 25 mei 2000 is hij plotseling overleden. We 
hebben de 3()Ste afscheid van hem genomen 
door een eucharistieviering 1n de St. Jan de 
Doper en een begrafenisplechtigheid op de 
Algemene Begraafplaats aan de Vriezenveense· 
weg. 

"Mensen: hun dagen zijn als het gras. Zij bloeien 
als bloemen 1n het open veld Dan waait de wind 
en ZiJ ZIJn verdwenen" (Ps 103). Inderdaad: 
Sab1en kwam thuis en trof haar man levenloos 
aan. Ineens was er de leegte ·het gemis en ver
slagenheid. Frits leefde zo graag. Hij was rijk met 
zijn vrouw. ziJn zoons en schoondochters en niet 
te vergeten zijn kleinkinderen. 
We kenden hem als een man d1e goed kon lui· 
staren -die vaak goede raad gaf en die altijd was 
geïnteresseerd in jouw wel en wee. Hij was rustig 
van aard en genoot van het leven. H1j hield van 
muz1ek en heeft jarenlang in een band gespeeld. 

We kenden hem ook als een man die sociaal 
bewogen was Zo zette hij zich in voor de mid
denstand als voorz1tter van de A. BA en ook voor 
'gemeentebelang Wierden', waar hij eveneens 
voorzitter van was. Daarnaast was hij lid van de 
O.A. van de Mitra, waar hij werkte. En een stukje 
van zijn vrije tijd besteedde hij aan het volleybal. 
Het is moeilijk om je voor te stellen dat hij er niet 
meer zal zijn met zijn vriendelijk en bescheiden 
karakter. We mochten 1mmers vaak merl<en dat 
hij de dingen n1et deed voor zichzelf. maar voor 
het welzijn van allen. 
Dierbare man, lieve vader en opa: bedankt voor 
alles -voor je toegewijde liefde en zorg- voor je 
vriendelijkheid en goede raad. Je nam altijd de 
tijd om te luisteren en was rijk met ons. Je had 
van huis uit een diep geloof meegekregen, dat 
God een mens n1et loslaat na de dood. Moge Je 
nu voor altijd biJ God verder leven. We zullen het 
goede van jou met ons meedragen. 

Voor uw aanwezigheid bij het afscheid van m11n 
dierbare man, onze lieve vader en opa willen WiJ 
u hartelijk danken. Het was voor ons een steun. 
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W. Lambers-Bürmann 
K1nderen en kleinkinderen. 
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