


Je eigen wufer 6(ijfi jt wufer 
zo eifitn. en 11ertrouwá. 
Je ·wilt hem nût or/Ulfi missen 
omáat je •van liem fwuá~ 
~faarun1áan li_pmt a~ á"fl, 
áat je fiem .-t fa ten gaatL 
Je nmtaná u9t áat fitt 90tá il, 
maarin je 09en 6fmlt.J ten traan. 

In dankbare herinnering aan 

Hendrik Nijkamp 
sinds 25 augustus 1996 weduwenaar van 

AN KOERTSHUIS 

Pa is geboren in Geesteren(Ov.) op 16 april 1909. Hij is 
op 18 maart 1005 rhriis vredig ingeslapen. Wij hebben op 

23 manrt d.o. v. na een gezongen uitvaart in de 
parorhiekerk 1•a11 St. Pancratitts te Geesteren(Ov.) hem 

naar zijn laatsre rustplaats gebracht op het R.-K. kerkhof 
aldaar. 

Pa groeide op in "'t Bergland". Een onbezorgde jeugd 
heeft hij niet gehad, want hij was nog maar 6 jaar toen 
zijn moeder overleed. Zijn oudste zus deed de 
huishouding. Op 29 oktober 1936 trouwde hij met ma. 
Uit dit huwelijk zijn IO kinderen geboren, waarvan er 
twee op zeer jonge leeftijd zijn overleden. Samen waren 
ze bijna 60 jaar getrouwd. 
In zijn jonge jaren was het bard werken om brood op de 
plank te krijgen. Vaak vertelde hij over de tijd bij de Fa. 
Wiecbers in Albergen waar hij zo'n 60 uur per week 
werkte voor een kwartje per uur. Had de baas dan op een 
dag geen werk voor je, dan kon je naar huis, maar 
verdiende je ook niets. In 1934 is hij voor zichzelf 

begom1en. Hij kocht een vrachtauto en begon met het 
vervoer van o.a. zand, turf en vee. Ju de oorlogsjaren 
moest hij tot twee keer toe zijn trots (de vrachtauto) 
inleveren. Toch kocht hij na de oorlog weer een auto. Zo 
heeft hij door keihard te werken, een transportbedrijf op 
poten gezet 
Nadat pa werd getroffen door een hersenbloeding op 
57-jarige leeftijd heeft hij noodgedwongen de 
bedrijfs\•oering aan Harry en Gerrit overgelaten. Interesse 
' 'oor het bedrijf heeft hij tot de laatste dag gehad. 
Samen met ma genoot hij van zijn rust en tuinieren. Het 
overlijden van ma in 1996 raakte hem dan ook diep. Ook 
heeft bij veel verdriet gehad met het overlijden van zoon 
Harry, schoondochter Truus en kleinzoon Roy. Pa wist 
kracht te putten uit zijn diepe geloof. Hij was een zeer 
gelovig mens. Elke weck ging hij naar de kerk, op latere 
leeftijd volgde hij de mis via de kerkradio. Ook het 
brengen van de H. Conu11w1ie door de pastoor kon hij 
zeer waarderen. 
Een angst ''an hem was om op latere leeftijd naar een 
w rzorgingstcbuis te moeten. Gelukkig heeft het zover 
niet hoeven komen, mede door vastberadenheid van 
Gerrit en fantastische hulp \•an o.a. Thuiszorg. 

Wij zijn je dankbaar voor alles wat je ••aor ons hebt 
gedaan e11 betekend hebt. 

Pa. opa bedankt. 

Wij danken u voor uw medeleven na het overlijden van 
onze vader, groot- en overgrootvader. 

Gecstcrcn(Ov.), 23 maan 2005 
Langcveenseweg 149' 

kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


