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Ter denkbare herlnner•ng een 

HERMAN NIJHOF 
weduwnaar van 

HENDRIKA BOOMKAMP 

Hij werd op 8 november 1901 In Weerselo ge· 
boren. Na een welbesteed leven is hij op 21 
juli 1986 In het ziekenhuis te Hengelo ov In alle 
rust overleden. Op 25 JUii was in de 0. L. 
Vrouwekerk zijn uitvaart, wearne we hem bij 

moeder te rusten hebben gelegd op het 
r k. kerkhof van Hengelo ov 

Papa was de goedheid zelve HIJ wes heel zacht 
van eerd en kon nooit Iemand pijn doen. Hij 
zag In elke mens alleen meer het goede en ver
trouwde altijd iedereen. Als hij zich daarin be· 
drogen voelde, was dat voor hem een grote 
teleurstelling. 
Ons gezin was de kleine wereld waarin en 
waarvoor hij leefde. Hij hield veel van moeder 
en samen met haar zette hij zich helemaal In 
voor de kinderen. Alle kinderen waren hem 
even lief en hij kwam altijd voor ons op. Er 
ging ven hem een weldadige rust uit op ons 
ellemaa 
Voor zichzelf had hij maar weinig nodig. Hij 
was met alles tevreden en gef elles weg wat 
hij had. Zijn enige hobby waren de duiven. 
Daar kon hij zich helemaal In uitleven en einde
loos over vertellen. 
Papa heeft in zijn leven ook verdriet gekend. 
Al heel jong verloor hij zijn belde ouders. En 
ook de dood van moeder heeft hem veel pijn 
gedeen Na haar dood hield hij alleen de fa
milieband in stand met de kinderen en met de 

kleinkinderen, van wie hij veel hield. Op zon
dagmorgen was edereen altijd present! 
Maar hij waardeerde ook de goede kontakten In 
de familie en met de buren. 
Papa heeft een fijne oude dag gehad, vooral 
door de liefdevolle zorg ven Henriètte en Harm 
en hun kinderen. Hij was daar zelf ook heel 
denkbaar voor. 
Hij is gelukkig maar kort ziek geweest. Hij voel
de dat zijn einde naderbij kwam, maar wilde 
nog graag leven. Toch la hij temidden van ons 
allen heel vredig heengegaan. 
Papa was altijd een gelovige man, die dicht bij 
God 1eefde, Moge hij den nu, met moeder her
enigd. voor altijd bij God 1n vrede zijn 
Papa. bedankt voor a je zorg, goedheid en lief· 
de Opa. we vergeten je nooit! 

Uw meeleven tijdens de ziekte en na het over
lijden ven onze onvergetelijke vader en opa la 
voor ons een grote steun en troost geweest. 
We danken U daarvoor van harte. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo ov, juli 1986 


