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Lambertus Franciscus Spaai 

weduwnaar van Maria Bernhardina Kok 

Hij werd geboren te Hengelo (Ov.} op 3 au
gustus 1913 en overleed op zondag 26 sep
tember 1993 in het Medisch Spectrum Twente 
te Enschde op 80-jarige leeftijd. 
Op30septemberd.a.v. werdvoorhemdere
quiemmis in de St. Jozefkerk gehouden. Daar
na volgde de crematieplechtigheid te Usselo. 

Vader groeide op in een gezin van 4 kinderen. 
Direct na de lagere school moest hij al gaan 
werken in de textiel. Later heeft hij zich verder 
en breder geschoold: hij werd electrisch lasser 
en is als zodanig ook altijd werkzaam geweest. 
Maar eerst kwam de tijd van de grote werk
loosheid. Ook hij ontkwam er niet aan. Eén 
gebeurtenis uit die tijd is hem altijd bijgeble
ven en daar sprak hij enthousiast over: de 
fietstocht naar Rome die door de kerk was 
georganiseerd. Ook de reünie van de Rome
gangers, 50 jaar later, heeft hij meegemaakt. 
Vader heeft zijn zorgzaamheid voor moeder 
en voor ons uitgedrukt in zijn harde werken. 
Maar er waren ook de fijne momenten thuis. 

Het over1ijden van moeder in 1977 greep diep 
in zijn leven in: er kwamen veel uren van gemis 
en eenzaamheid. De goede kontakten met de 
buren, b.v. op verjaardagen, en zijn hobby's: 
de tuin, het huis en koken, maakten veel 
goed. 
Vader heeft meerdere jaren van ziekte ge
kend. Hij moest qua gezondheid veel inleve
ren, het hart, de jicht, de ogen en de kort
ademigheid speelden hem parten. 
Hij stelde zich daar dapper tegen op, ook in 
de laatste paar weken. Tot op het laatst bleef 
hij zelfstandig en helder van geest. 
Op een zondag, dag van verrijzenis, is hij ge
storven. Een zorgzame, hardwerkende man 
met een goede inborst en een sterk rechtsge
voel is van ons heengegaan. Moge God hem 
voor alles belonen. 

We danken U hartelijk voor uw medeleven 
tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden en 
uitvaart. 

Herman 
Wim 




