


Een dankbare hennnering aan 

BENNIE IN DEN NIEUWENKAMP 

echtgenoot van 
Mimi Olij slager 

Hij werd op 5 maart 1939 te Eibergen geboren en 
kreeg van zijn ouders de namen Bernardus 
Hermanus Jozef Na een ernstige ziekte overleed 
hij 1n de avond van donderdag 9 december 1999 
thuis aan de Ds. Bartelsstraat te Groenlo. De 
dienst ten uitvaart vierden wij op 13 december in 
::le parochiekerk van de H. Calixtus. In de ver
..vachbng van de verrijzenis ten leven namen wij 
jaarna afscheid in het crematorium Enschede te 
'.Jsselo. 

î1t jaar zou hij 1n de VUT gaan en hij maakte 
~aarvoor al allerlei plannen hij zou een mooie 
'1erder kopen, want hij was gek van dieren, en die 
zou goed afgericht worden; hij zou nog meer 
unnen gaan vissen, nog meer helpen op de 

'oerderij van Anita en Rudy hij zou Maar van al 
aze plannen kon niets door gaan Ongeveer 

0inderhalf jaar geleden werd een ernstige ziekte 
ij hem ontdekt Eerst geloofde hij nog in gene
ing maG.,· gaandeweg zagen we hem achteruit 
'3<i:i Hij praatte er weinig over maar hij zal stil 
rdric'."., ,<i•ve ";:::ijn. Te vroeg moeten wij hem 
• rri:;<>t.. ~i) v.. •• • c,~ri gof ie man en vader die 

alles voor ie wilde doen, eenvoudig en gemakke
lijk in de omgang, in tevredenheid ging hij zijn 
weg Hij hield van feesten en vieren, van muziek 
Hij werkte bij Luto en Albert Heijn en zorgde zo 
voor brood op de plank. Hij bleef sterk verbonden 
met z11n ouderlijk huis en zi1n agrarische afkomst 
hij kwam er iedere zaterdag Hij was een trouw lid 
van schietvereniging 'Het Keugeltje' en voetbal
len was zijn grote passie: tot zijn 50e als keeper 
en daarna ook als grensrechter, een trouw lid van 
Grol In onze Groenlose kerkgemeenschap was 
hij een meelevend kerkganger. 
Het is jammer dat wij hem nu al moeten missen en 
dat er van al zijn plannen voor de toekomst niets 
terecht kon komen. maar voor hem is het goed dat 
er aan zijn lijden een einde 1s gekomen. Wij 
danken onze God voor Zijn leven, voor zijn liefde 
en zorg voor ons, wij vertrouwen hem toe aa:-: de 
Eeuwige en wij bidden dat hiJ nu, omwi'le van zijn 
trouw aan ons. mag delen en leven in Gcx;s trouw 
dat hij mag rusten in vrede. Mogen wij de kracht 
en de troost ontvangen om onze levensweg te 
kunnen vervolgen 

Voor uw belangstelling en meeleven in z11n leven. 
tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden, zegg<ir: wij 
u hartelijk dank Het heeft ons goed ger!a?r 

Mimi 1n den Nieuwenkamp-0•·1s:.:. · • 
Anita en Rudy 


