


t 
Met warme en dankbare herinneringen 

blijven we verbonden met 

Henk Lamein 

echtgenoot van Truus Lameln-Boerrlgter 

Henk werd geboren te Enschede op 
26 januari 1931 . 

Op woensdagavond 13 juli 2011 overleed hij 
in het Medisch Spectrum Twente te 

Enschede. 
We hebben afscheid van hem genomen op 
20 juli 2011 in de St. Jacobuskerk aan de 

Oude Markt in Enschede en vervolgens in het 
Crematorium te Usselo. 

We zijn verdrietig dat we mijn man, onze 
vader, schoonvader, opa Henk en broer nu 
moeten missen, maar we hebben er ook 
vrede mee, dat hij nu niet langer meer ziek 
hoeft te zijn, want zijn kaarsje was echt 
opgebrand, hij heeft het eigenlijk nog lang 
volgehouden. We blijven graag aan hem 
denken als een lieve en zorgzame man: een 
bescheiden, eerlijk en degelijk mens, een man 
van tradities, eigenwijs op z'n tijd, maar ook 
een man die hield van gezelligheid en van 
humor. 

Lang heeft hij gewerkt als boekhouder bij 
Holtkamp, de precisie en de verantwoor
delijkheid die daarbij hoorde, tekende Henk 
ook in het dagelijks leven. Henk was ook een 
man die bijzonder veel hield van fietsen, van 
vissen en natuurlijk van zijn club Emos: hij 
was er supporter, bestuurslid en penning
meester en genoot van de gezelligheid in en 
rond de club. 
DE: laatste jaren kampte Henk met gezond
heidsproblemen, maar ook toen bleef hij 
dapper volhouden. 
Met 1-!~nk ~n w~ dankbaar dat hij in januari 
nog z1Jn 80 vel"jaardag heeft mogen vieren, 
en op 21 juni jl. nog zijn 50-jarig huwelijk met 
zijn Truus, die al die jaren zoveel lief en leed 
met hem deelde en zo goed voor hem zorgde. 

Lieve Henk, pa, schoonpa, opa en broer: we 
blijven met liefde aan je denken - bedankt 
voor alles! 

Voor uw meeleven met mijn man en onze 
vader, schoonvader, opa en broer in de 
afgelopen tijd en met ons in deze dagen van 
afscheid, zeggen wij u hartelijk dank. 

Truus Lamein-Boerrigter 
Frank, Kicky, 

Monique en Jacco, Amber en Fleur, 
Simone en Jan 

Wies en Wim 


