


ter herinnering aan 

Hendrikus Theodorus in den Nieuwenkamp 
echtgenoot van Paula Upgang 

Geboren op 7 september 1934, overleed hij, na een 
kortstondig ziekbed plotseling op 10 juli 2003 in het 
Streekziekenhuis koningin Beatrix te Winterswijk. 
In besloten kring is op 14 juli 2003 afscheid van Hendrik 
genomen. 

Als het goed gaat hoor je zelden iemand klagen, 
maar met droeue dagen omgaan: do's de kunst! 

Hendrik werd geboren op 7 september 1934 aan 
't Brendeke in Eibergen. Hij groeide op in een gezin met 
2 zussen en 3 broers. 
Op zijn 14' ging hij werken bij de Koninklijke Ten Kate 
(KTV). Hij heeft er 45 jaar gewerkt en is voor zijn 
verdiensten onderscheiden met de eremedaille 
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in brons. 

Bij de KTV ontmoette Hendrik in 1955 zijn latere vrouw 
Paula. Voor haar fietste hij elk weekend naar Ellewick, 
over de grens in Duitsland. Op 29 juli 1959 zijn ze 
getrouwd en gingen ze aan de Blomsgaarden in Eibergen 
wonen. Later verhuisden zij samen naar de Fabrieksstraat, 
onder de rook van zijn KT'J. Samen deelden zij bijna 44 
jaar lief en leed met elkaar en waren intens gelukkig. 

Hendrik had naast Paula, nog één grote liefde: paarden. 
Als kleine jongen al kocht hij zijn eerste pony. Later haalde 
hij met zijn paard Wendy diverse prijzen bij het springen. 

Lang bleer hij actief in de ruitersport. 
Evenmin onverdienstelijk was hij in het mennen. Met zijn 
schimmel Henkie voor de koets en Paula naast hem op de 
bok reed hij vele kilometers door de Achterhoek en 
Twente. 

Tot op het laatst hield Hendrik paarden in de stallen achter 
zijn huis en trainde met ze in de bak naast het huis. De 
laatste tien jaar genoot hij van zijn welverdiende vrije tijd 
en stond hij vrienden en kennissen met raad en vooral 
daad terzijde. Ook haalde hij een aantal jaren met plezier, 
samen met anderen, voor muziekvereniging Excelsior het 
oud papier op in Eibergen. 

Hendrik was altijd een vrolijke, daadkrachtige en lieve 
man. De laatste maanden werden zijn krachten steeds 
minder, door zijn strijd tegen die oneerlijke ziekte. Hij kon 
niet accepteren dat hij niet meer beter zou worden. 
Uiteindelijk waren zijn krachten uitgeput en is hij van ons 
heengegaan. 

Rust zocht lieve Henkie .. . 
ik zal je missen! Moor ik weet dot ook 

herinnering een vorm uan ontmoeting is. 
In mijn hart zo/ ik je nog uoak ontmoeten ... 

Paula 

Voor alle blijken van medeleven tijdens de kortstondige 
ziekte en het overlijden van Hendrik wil ik u langs deze 
weg mijn oprechte dank uitspreken . 

Paula in den Nieuwenkamp 

Eibergen, maandag 14 juli 2003 


