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Dankbaar gedenken wij in offer en gebed 

WILHELMUS STEPHANUS 
BOOMKAMP 

sinds 29 januari 1953 gelukkig getrouwd met 

MARIA JOHANNA HORSTINK 
Geboren 25 december 1923 te Borne (0.). 
Van jongs af vertrouwd met de christelijke 
heilsboodschap en gelovig verbonden met de 
Kerk van Christus is zijn levenskaars wreed 
gedoofd en is hij plotseling van ons weg
g'.!nomen in de avond van 30 november 1979. 
Zijn lichaam is vanuit de St. Theresiakerk te 
Borne te rusten gelegd op bet r .k. kerkhof 

5 december d o.v. 

Wat kan er in een korte tijd wat veranderen 
in het leven van mensen, die nog allerlei 
plannen hebben en zich met grote inzet geven 
aan hun werk. »De mens is als een bries, zijn 
da~en a ls een vluchtige schaduw" (ps. 143). 
Hij was een hard werkend iemand, die alles 
voor zijn vrouw en dochter wilde zij n. Toch 
kan een mens met al zijn zwoegen en werken 
geen el aan zijn lzvensweg toevoegen. Ineens 
worden wij · meer dan ooit - ons bewust, dat 
vele dingen zo betrekkelijk zijn. Alles zouden 
we er voor over hebben, als hij in leven zou 
zijn gebleven. De dood komt als een dief in 
de nacht. 

Dit had niet mogen plants vinden, dit had 
niet hoeven te gebeurt-n, als mensen eerlijk 
door het leven gaan. De duisternis is vaak 
bet klimaat waarin mensen werken verrich
ten, die niet aan bet daglicht mogen komen. 
De dood is zo definit ief. Voor hem is het 
geen lijdensweg geweest, maar hij laat wel 
veelleed en droefheid achter. 
Ons geloof leert ons dat het leven verder 
reikt dan de dood. 

Er is een rust die niemand kan verstoren 
en een geloof dat mij geen mens ontneemt: 
de zekerheid dat ik bij U mag horen, 
dat niets ter wereld mij van U vervreemdt. 

(N. Benschop). 

Hij ruste in vrede bij God. 

Voor uw meeleven bij dit afscheid zeggen 

wij u onze oprechte dank. 

M. j. Boomkarnp· Horstink 
Désirée 


