
In het voorjaar van het derde oorlogsjaar van WO II  is Lambert geboren. 
Hij is het middelste kind van een gezin met vier broers en 1 zus. Afgezien 
van de evacuatie heeft Lambert tot zijn huwelijk in het ouderlijk huis aan 
Bredeweg 108 gewoond.

Op 19-jarige leeftijd leerde hij Alice Leenders kennen op een dansavond 
in het Wapen van Mook. Zomer 1967 zijn ze verloofd. Op 8 maart 1968 is 
hij met Alice in het huwelijk getreden. Aan het einde van hetzelfde jaar 
werd hun eerste kind verwelkomd. Het was een meisje, genaamd Esther. 
In het voorjaar van 1972 werd Michel geboren en het gezin was compleet. 

Zijn ouders vonden hem geschikt voor de priestersopleiding, maar 
Lambert had andere plannen. Hij was ambitieus en gedreven in zijn 
werk. Zijn carrièrepad leidde van de postkamer naar de directeursfunctie 
binnen een bouwmaterialenbedrijf. Dit heeft hij tot zijn vervroegde 
pensionering gedaan. 

In december 2000 werd Lambert voor de eerste keer opa. Zijn eerste 
kleinzoon Daan, met tweede naam Lambert, is naar hem vernoemd. In 
februari 2004 volgde een tweede kleinzoon, Koen. In 2014 werd op zijn 
verjaardag kleindochter Liz geboren. 

Na zijn pensionering genoot Lambert van het rustige bestaan samen 
met Alice. Hij golfde, tuinierde, speelde graag met zijn kleinkinderen, 
keek naar voetbal en volgde het nieuws op de voet. In de jaren na zijn 
pensionering hebben Alice en hij veel landen in Europa bezocht. 

Op 12 januari 2021 werd uitgezaaide longkanker bij Lambert vastgesteld. 
De laatste maanden is hij thuis door zijn gezin verzorgd. Volgens zijn 
wens is Lambert thuis overleden. 

In liefdevolle herinnering aan Lambert Zegers.

Geboren op 18 maart 1943 en overleden op 17 mei 2021.

Lambert is geboren, getogen en overleden in Groesbeek.

Wij danken u voor uw steun en aanwezigheid.

Alice Zegers

Esther Zegers en Rob Kuijt
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Daan, Koen en Liz


