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Dankbaar houden we in herinnering 

HENRICUS JOHANNES MARTINUS 
NIJ KAMP 

echtgenoot van 

MARIA JOHANNA TER BRAAK 

HIJ werd geboren te Enschede op 4 juli 1924. Hij overleed 
onverwacht op 2 november 1992. Wij deden hem 
uitgeleide na de Requiemmis in de St. Jozefkerk op 6 
november d.av Daama voigde decrematieplech1>ghe1d 
te Usselo. 

Hennie Nijkam p stond altijd klaar voor anderen. Dat 
kenmerkte hem helemaal. Altijd was hij bereid om even 
en soms meerdere jaren lang een klus te doen, zoals 
behangen of de ti.;tn te onderhouden. 

Zo heeft hij ook veel gedaan voor de Jozef-parochie. En 
met wat een inzet en verantwoordelijkheidsgevoel! Alles 
moest wijken voor de kerk. Veertig jaar lang bestelde hij 
d~ htu•gieboe'.l(jes "Bron van chnstel ,,~e geesr, 1ang was 
h1J kollektant en ging hij op stap voor de aktie kerkbalans, 

de vastenaktie en met de parochiebladen. En toen hiJ in 
1985 na veertig iaar werken veMoegd uittrad, werd h1J 
ook nog lid van de kosters-groep. In veel extra-diensten 
door de week assisteerde hij sindsdien. Voor en na 
speelde hij dan bend1es af met gregoriaanse muziek of 
Marialiederen, met duidelijke instemming van de 
kerkgangers. H1J hield van het oude en kwam op voor de 
belangen van de kerk, maar was nooit fanatiek. 
Hij had ook zijn liefhebberijen, vooral voetbal kijken, 
Vo~ta.:ovas __ zij~ club. Het meest genoot hij van gezellig 
thu1s21in bij ZIJn vrouw Marie, en van de kinderen en 
kleinkinderen, 01e h11 letterlijk graag om Z!Ch heen had. 
De viering van het 40- jarig huwel1Jks1ubileum in januan 
1992 was een mijlpaal. 
Er waren nog steeds plannen, ondanks zijn minder 
wordende gezondheid. Toch kwam zijn overlijden 
geheel onverwacht. Waarschijnlijk niets vermoedend 
had hij in de kerk alles nog in orde gebracht voor de 
Alleroelenviering-'s avonds. Moge God hem voor alles 
belonen en opnemen in zijn huis. 

We danken u hartelijk voor uw blijken van deelneming na 
het zo plotselinge overlijden en de uitvaart van mijn lieve 
man en onze zorgzame vader en opa. 

M.J. N1Ji<amp-ter Braak 
Kinderen en kleinkinderen 


