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Hendrokus Sernardus Boomkamp 

Zot werd geboren op 23 meo 1922 te Ubbergen. trad 
10 het huweliJk op 13 oktober 1949 en schonk het te· 
ven aan twee konderen. Zo) gaf haar teven aan onze 
Schepper en Heer terug op 16 Juni 1987, na al wat 
eerder te zo1n voorzoen van het Sacrament van de 
Zoeken. Na een ptechtoge uotvaartdoenst op 20 Juno 
werd zoJ op het kerkhof van Saasveld begraven 

Haar leven os noet erg makkeiiJk geweest, ten dele 
omdat ZIJ over wat er 10 haar omgong tegenover an· 
deren zeer gesloten was en gewoon was zelf volle· 
dog op te komen voor de verwerkoog van wat haar 
belastte Er kwamen noet alleen geen klachten over 
haar lippen. maar ZIJ zette zelfs alles on om voor an· 
deren te verheomehjken, dal ZIJ onnerhJk met oets zou 
zotten. Doe eogenschap maakte haar tot een ener· 
goeke vrouw, doe zoch sterk maakte voor het veren•· 
gongsteven en op woe een ander zelden of nooot te· 
vergeefs een beroep om hulp deed Jarentang os zoJ 
actoef lod geweest van de EHBO. van het dames· 
koor van de St -Piechelmuskerk on Saasveld en 

sonds de laatste 1aren van de groep lectoren en tee· 
troces. doe toJdens de kerkdoensten alszodanong op
traden 
De geslotenheld van haar onnerhJk teven werd haar 
on de laatste paar Jaren soms te machtog, als slacht· 
offer van een stopende zoekte heeft ZIJ haar vrOlijk· 
heod en optomosme noet voortdurend, ofschoon toch 
nog a.hjd meestentijdS wet, kunnen volhouden Wat 
ZIJ heeft doorgemaakt, kan van daaruol gezoen 
enogszms worden vermoed 
De kieookonderen waren voor haar de zon on haar Je. 
ven Onder andere door de betrokkenheod op hen 
kon ze noet accepteren. dat ze ongeneesliJk zoek 
was. Omdat ze ook dat als belastend probleem biJ· 
na geheel voor haarzelf hoeld, os voor haar het af. 
scheod een voortdurende stroJd geweest 

Onze hermoerong aan haar zat gemakkeliJk levend 
bliJven Z•J was een markant type met een strojdbaar 
karakter Ze os moeoliJk uot het dageliJkS leven weg 
te denken en het verloes zal dan ook moeoliJk te dra· 
gen Zojn. 

ZoJ ruste m vrede' 

Hoermee betuogen Wtf onze oprechte dank aan allen 
d1e haar trouw kwamen bezoeken Voor uw aanwe· 
zogheid bij de uotvaart en voor uw medeleven an. 
derszms danken WIJ u harteliJk 

Fam Boomkamp 

Saasveld. JUni 1987 


