


De plannen van Ben waren talf!jk. 
De plannen van God ondoorgrondeliJk. 

Veel te vroeg moeten wij afscheid nemen van 

Ben Lamers 
echtgenoot van Els van Deursen 

Geboren te Warnel 23 maan 195 I . 
Overleden te 's·Henogenbosch 3 juni 1987. 

t 
Waarom. waarvoor moest d1t gebeuren. 

We hadden nog zoveel wensen samen, ook a I 
ZIJn er best wel wat 1n vervulling gegaan. 
MarliesJe was voor ons een droom, d1e wer
keliJkheid werd. 
Tijdens die prachtige kraamdagen was er 
feest van de Harmon1e met een dmgeer· 
wedstriJd, ook déze wens ging in vervulling, 
Ben stond voor een orkest 1 
'n VroliJke noot. zo mag ik het wel om· 
schnJven, óók noodzakelijk voor de carnaval. 
na wat overleg hebben we 1a gezegd, 1e 
werd prins, Pnns Bernard. 

Een zelfde ja-woord hadden we tijdens de 
carnaval 12'h jaar geleden aan elkaar 
gegeven. 

Dit alles is voor miJ, M1eke en Marlies je. meer 
dan 'n prachtige herinnering. 

Maar buiten plezierwas er nog meer,Je had 'n 
prachtig bedrijfje opgebouwd, en als je dan 
'savonds laat thuis kwam ze1 je ... vrouw we 
zitten in de lift". 
Maar helaas. we komen tijd te kort 

Samen met Richard en de anderen heb 1e kei
hard gewerkt 

Dan komt de dag 3 JUni, Je bent vroeg thuis en 
zoals vaak mag Miekeen haar vriendmnetje 
met jou n rondJe rijden 1n de bus. 
Dan nadert 't afscheid al snel. samen met 'n 
vnend ga Je m Rossum tenn1ssen. even u1t de 
spanning. We knJgen alle drie 'n kus en 
zeggen. ,.Veel plez1er. 
Dat dit 'n echte afscheidskus was kan ik nog 
niet geloven. Maar Ben ik zal er voor vechten 
zoals Jij 't de laatste jaren hebt gedaan. 
En als ik dan aan je denk moet t me lukken te 
leven zoals wij samen met de kindertjes 
hebben geleefd. 

Probeer nu maar rustig te slapen. 

Els, Miekeen MarliesJe 


