
Dankbaar gedenken wc 

JOHA:o.;:-óES BERNARDt.;S LA\IBERS 

Hij werd geboren te Emmen op 25 januari 1929. 
llij overleed, na gesterkt te zijn met de 

sacramenten van Eucharistie en ziekeJualving, 
op S8·jarige leeftijd in 't Klcyne Vaert te 

Enschede op 30 maart 1987. 
Tijdens een Eucharistieviering in de St. Jacobus· 
kerk op 2 april d.a.v. deden we hem uitgeleide, 
\\aama we hem te ruste hebben gelegd op de 

Oosterbcgraafplaats. 

Als jongeman trok hij de wereld in en pakte 
onderweg alle soorten van werk aan. De laat~ te 
20 jaar wat rustiger levend in Nederland, bracht 
hij in praktijk wat hij had geleerd. 
Hij was een man van zijn woord. Aan luxe was 
hij niet gehecht. integendeel: hij gaf veel weg 
en hielp waar hij kon. Hij was alttjd opgewekt 
en hield ervan ook anderen blij te maken. Hij 
genoot van eenvoudige dingen. Bezoeken aan 
familie en vrienden deed hij t.ovecl mogelijk te 
voet. 
Acht maanden is hij ziel.: geweest. De laatste 
paar \\eken verbleef hij in 't Kle)' ne \'aert. 

Nooit klaagde hij en hij wildeookniet beklaagd 
worden. Ongemerkt leidde hij de aandacht van 
lichzclf af door dl! vraag: En hoe gaat het met 
jou? 
Jan vcrtrouwde zich volledig toe aan Christus, 
de \.,oede Herder, w1cns afbeelding op de 1ie· 
kenkamer hing. En hij verlangde ernaar weer 
verenigd te worden met zijn dierbaren die hem 
voorgingen. Omringd door zijn familie en veel 
vrienden ontving hij de laatste sacramenten van 
de kerk. 
lliJ heeft geleefd uit JeLUs' woorden: •• Wees 
niet bezorgd voor je leven (wat je zult eten) en 
ook niet voor je lichaam (wat je zult aantrek
ken). Het leven is meer. Zoek allereerst het Rijk 
Gods en zijnger('Chtigheid". Dat onvergankelijk 
rijk is hij nu binnengegaan. En God zelf 1al hem 
recht doen. 

O~ZI:. \'ADER WEES GEGROlT 

Wc bedanken allen die tijdens zijn ziekte met 
hem hebben meegeleefd en bij zijn overlijden 
en uitvaart hun deelneming hebben betuigd. 

ZUn familie en goede vrienden. 


