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En toen was het stil . ... . 

Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Lambert van Mook 

echtgenoot van 

Annie Olde Grunder 

Hij werd op 24 februari 1929 in Losser geboren. 
Plotseling is hij van ons heengegaan op 30 juni 
1998. Na de Uitvaartviering in de parochiekerk 
van de H. Maria Geboorte hebben wij in het cre
matorium in Usselo van hem afscheid genomen 
op 6 juli 1998. 

Talloze mensen heeft hij de weg gewezen naar 
het behalen van hun rijbewijs. Hij was jarenlang 
een zeer uitstekend rij-instructeur. 
Uitgerekend op het moment dat hij zelf reed, op 
een gezellige tocht naar het Duitse Zwillbrock, 
werd hij getroffen door een hartstilstand. 
Moeder werd zeer ernsig gewond opgenomen 
in het Universiteits ziekenhuis in Munster. 
Plotseling kwam er een eind aan een prachtig 
leven samen, ook al werden beiden het laatste 
jaar getroffen door ernstige ziektes en zeiden 

ze van zichzelf: "We zijn het laatste jaar oud 
geworden". 
Lambert was een Tukker met een Bourgondische 
inslag. Hij kon mateloos van het leven genieten, 
zeker nu ze daar ook de tijd voor hadden. 
Reizen maken, lekker eten, heel humoristisch 
van aard, gemakkelijk in de omgang. Ook 
genoot hij van zijn werk als vrijwilliger op de 
dagopvang. Al die dingen maakten dat bijna 
iedereen heel graag met hem omging. 
Hij was een man, die snel in vuur en vlam 
stond, maar die zich even snel kon omdraaien 
en alles weer vergeten was. 
Met veel gevoelens van dankbaarheid moeten 
wij hem uit handen geven. Hij was voor ons een 
man en vader, die heel hard voor zijn gezin 
heeft gewerkt. Als opa was hij niet te evenaren, 
voor Michèlle was hij de meest fantastische opa 
die je je maar kunt wensen. We hebben zodoen
de veel aan hem te danken. 
Wij willen afscheid van hem nemen in het geloof 
dat zij beiden zo sterk hebben beleefd. 
Pa, opa, rust in vrede. We zullen goed voor 
moeder zorgen. 

Bedankt voor alles. 

Voor uw meeleven in deze voor ons zo moeilijke 
dagen, zijn wij u zeer dankbaar. U bent een echte 
steun voor ons geweest. 

Annie van Mook·Olde Grunder 
Frits, Marjon en Michèlle 
John en Ingrid 


