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IN MEMORIAM 



Met vele fijne herinneringen sluiten wij in ons hart, 

Lambertus Hendrikus Maas 
echtgenoot van Gertrude Jeannette Maria Spit. 

Geboren te Losser op 10 februari 1926. 
Overleden te Stad Delden op 14 april 1995. 

Begraven op het R. K. Kerkhof in Stad Delden 
op 19 april 1995. 

Bertus was een man met een sterk karakter, onderne
mend als hij was liet hij het leven, niet ongemoeid voor
bijgaan. Gezelligheid was zijn leven, hij maakte snel con
tacten en had een duidelijke visie. 

Als marinier in zijn jonge jaren trok hij over een groot 
deel van de wereld. Daar leerde hij al gauw zijn toe
komstige professie kennen, 'Horeca'. Eind veertiger ja
ren terug in Nederland, was een vaste werkgever niet 
wat hij zocht. 

Al snel begon Bertus met Truus aan een avontuur wat 
hij goed had ingeschat. In Oldenzaal en Stad Delden, 
heeft hij door zijn grote inzet samen met Truus veel 
bereikt. Pa genoot van het succes en van de vele gas
ten. 

Om samen rustig aan te doen verbouwde hij een huis, 
misschien moet je wel zeggen hij bouwde het totaal 
opnieuw, rigoureus als hij was. Vaak dacht hij terug aan 

de wilde jaren en kon nagenieten van alle problemen, 
die zij samtsn getrotseerd hadden. 

In 1989 werd Pa ernstig ziek, het was voor hem moei
lijk om hier mee te leven, maar tevens was hij een koord
danser die intens verder leefde. Voor ons was hij er 
altijd, 'er zijn geen problemen' dat los ik op. 
Voer Rick, Dianne en Christi was hij een echte opa. 
Pa was trots op hen en tijdens moeilijke dagen waren 
zij een lichtpuntje. 

Zorgzaam en met open vizier regelde hij alles tot in de 
puntjes, ook als hij er niet meer zou zijn. De laatste 
dagen genoot hij thuis van zijn bezoek. Soms werd het 
hem teveel, maar het volgende moment sprak hij dap
per en met plezier hierover. Pa was blij dat hij deze 
dagen kon doorbrengen bij Truus, kinderen en klein
kinderen. Hij wist dat er een einde aan zijn leven kwam, 
'op is op' waren zijn woorden. Na vele jaren van inzet, 
plezier en onzekerheid verliet h.j ons op de 'goede vrij
dag'. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn innig geliefde man en onze 
zorgzame vader, schoonvader en opa, willen wij u langs 
deze weg hartelijk danken. 

Truus Maas-Spit 
Henk en Marijke f Rick 
Anja en Chris ! Dianne en Christi 


