
Hrrl bijzonder, heef gewoon. 
Gewoon ren heel bijzondere man .... 



Met veel liefde en dankbaarheid 
willen wij gedenken 

Piet Campman 
echtgenoot van Antje Noppart 

Hij werd geboren op 10 april1924 te Almelo. 
Hij overleed op 19 maart 2001 te Hengelo 

WIJ danken u voor uw belangstelling en uw medeleven. 

Lieve Piet en (o)pa, 

Nou, dat was het dan, niemand had verwacht dat het toch 
nog zo snel en onverwachts zou gebeuren. 
Vorig jaar werd je plotseling ziek en had je een korte 
periode van erg veel piJn. Je werd zo z1ek dat we toen al 
dachten je te moeten verliezen. Maar Je krabbelde weer 
op, zelfs zo ver dat je op eigen houtje naar de stad liep. 
Daar kon je weer met iedereen een praatje maken, op de 
markt en natuurlijk bij al je "meisjes" van de Hema. 
ledereen kende "opa Pietje" en jij genoot van alle 
aandacht en nieuwtjes d1e je kreeg. 
Net zoals je genoot van je kinderen en kleinkmderen. Je 
had ze allemaal graag om je heen en ze waren je allemaal 
even lief. Je glom van trots als je een klemdochter in de 
stad tegen het lijf liep, die al van afstand gilde: "ha, stuk 
van Hengelo". Vooral als het "oude mannenbankje" vol 
zat. 
Toen je in oktober niet meer van bed kon, kwijnde je een 
beetje weg door het gemis van al deze sociale contacten. 
Door de opname 1n het Borsthuis bloeide je weer op. 
Tot je afgelopen maandag je opeens wat minder voelde. 
In heel korte liJd verslechterde je toestand en 's avonds 
moesten we al afscheid van je nemen. 
We hadden Je graag langer bij ons gehad, maar het mocht 
niet zo zijn. Het ga je goed. daar waar je nu bent en steek 
daar ook eens zo af en toe een kaarsje voor ons op 
Zo zullen wij elke keer in gedachten bij jou zijn als we 
over de Deurnmgerstraat rijden. zoals je ons zelf hebt 
gevraagd. Wij zullen je nooit vergeten. 

Antje, kinderen en kleinkinderen 


