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Hij werd geboren te Enschede op 
17 februari 1914. - Na een moedig 

gedragen ziekte is hij 1n volle over
gave. gesterkt door de Sacramenten 
der zieken. van ons heengegaan op 

20 november 1983 
In de Mariakerk te Enschede hebben 
wij op 24 november tijdens een ge
zongen Eucharistie-viering . biddend 

afscheid van hem genomen en t;em m 
een crematieplechtigheid te Usselo 

toevertrouwd aan de Heer van 
alle Leven 

Het is moeilijk om afscheid Ie nemen 
van iemand die tot het einde toe zo·n 
vanzelfsprekende plaats in nam in ons 
leven. - Hij was er altijd. blij en opti
mistisch, vol zorg voor iedereen om 
hem heen. 

Het ging niet om hem zelf: als het 
zijn vrouw. kinderen en kleinkinderen 
maar goed ging. dan was hij blij en 
tevreden. - En ook vele anderen liet 
hij royaal in zijn zorgzaamheid delen. 

Met name zijn klanten wilde hij altijd 
ten d1enste staan ... Daar zijn wij voor" 
was zijn eenvoudig argument. 
Hij hield van gelukkige gezichten om 

hem heen. Als dat niet zo was. leed hij 
er onder in stilte · maar hij bleef de 
optimist. die bleef zoeken naar nieuwe 
wegen. - Daardoor heeft hij ook zijn 
ziekte zo moedig kunnen dragen. zon
der klachten. vol hoop op leven. maar 
zich ook verzoenend met het onver
mijdelijke. 
Op het feest van Christus Konang 

heeft de Heer hem tot Zich geroepen. 
Hij w ist dat het diezelfde Heer was. 
die hem zou doen overgaan tot een 
nieuw leven. Want het .. Alleluja" van 
het Paasfeest was voor hem het grote 
houvast in zijn leven en bij zijn ster
ven · Jezus is gestorven om ons te 
doen levenf-
,.GOEDE GOD. door onze tranen heen 
willen wij U graag danken voor zijn 
leven voor en met ons; voor al zijn 
liefde en goedheid. Hij bracht zo veel 
geluk voor ons. - Moge hij nu voor 
eeuwig gelukkig zijn bij U." 

Voor uw medeleven zeggen wij u 
hartelijk dank. 

familie Boomkamp 


