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In dierbare herinnering aan 

Paul Jozef Strikker 
Pa werd geboren op 18 maart 1931 te Hengelo (Ov.) 
als 6• kind in het gezin Strikker·Boerkamp van 10 kin· 
deren. Hij groeide op in de Noork, samen met zijn 
ouders, 3 zussen en 6 broers. 
Van jongsafaan leidde hij een arbeidzaam leven, en 
werkte 42 jaar als melkboer in een eigen wijk. De 
klanten mochten hem graag en werd gewaardeerd 
om zijn goede service, welke voor hem werden be· 
kroond met een oorkonde. 
Na ruim 10-jaar huwelijk moest hij noodgedwongen 
de zorg voor zijn, op dat moment 10-jarige zoon op 
zich nemen. Er brak voor pa een zware tijd aan, maar 
hij heeft zich omringd geweten door zijn familie De 
Olde Kalters, familie Brunger en in het bijzonder zijn 
vriend Henk Veltman. 
Voorvermelde was voor hem heel welkom, maar had 
toch veel moeite, deze aandacht te accepteren, hij 
gaf liever dan te ontvangen. 
Pa was een diepgelovig mens en vertrouwde onvoor· 
waardelljk op God, Moeder Maria en de H. Gerardus. 
Klagen was voor pa vreemd en verwerkte zijn emoties 
dan ook Innerlijk, door zich in gebed en zwijgen te 
hullen. 
Gedurende zijn leven is hij als een fijne en zorgzame 
vader voor mij geweest. Niets was voor hem teveel 
naar mij. Meningsverschillen tussen ons waren niet 

vreemd, maar door de jaren heen ontwikkelde zich 
een zeer hechte en warme band en konden niet zon· 
der elkaar. 
Bescheiden· en vredelievendheid typeerden zijn ka
rakter. Ruzie en conflicten ging hij uit de weg, niet 
zoekend naar de schuldvraag, maar oplossingen te 
zoeken van steevast zijn devies. 
Zijn sociale inslag vertaalde zich in het omzien naar 
de medemens, onbaatzuchtig stond hij voor een 
ieder klaar, daar waar nodig, niet vragend maar door 
er voor hen te zijn. 
Het afleggen van ziekenbezoekjes, alleenstaanden 
meenemen voor een uitje in zijn auto door de natuur, 
dat was pa ten voeten uit. 
Ook was er op tijd en plaats ruimte voor mooie va· 
kantie in Spanje, Oostenrijk en Afrika, waar hij met 
zijn broer Herman en schoonzus Lenie naar toe is 
geweest. 
Pa kon eveneens genieten van zijn hobbies; zingen, 
tuinieren, kaarten en samen met zijn broer Willie 
wandelen in Driene en omgeving vliegveld Twente. 
Steevast was op zaterdagochtend het koffie-moment 
met Willie en Henk. 
Op de zondagen ging pa regelmatig met de Olde Kal · 
ters en Willie met de auto erop uit, om de dag af te 
sluiten met een lekker hapje. 
Jarenlang heeft pa met veel inzet en plezier als 2• bas 
gezonden bij 'Camerata' (voorheen Twents Mannen· 
koor) en genoot van de reisuitjes met zijn koor. 
Pa zei eens heel treffend; "de koorleden zie ik als een 
soort broers" in deze uitspraak lag alles in opgesloten, 
hoe hij zijn koorleden ervaarde. Ziekte is hem niet 
bespraard gebleven. 



Achttien jaar geleden moest hij een zware hartopera
tie in Zwolle ondergaan, waarvan hij uiteindelijk goed 
herstelde. 
Echter 2 jaar geleden begon zijn hart weer te pro
testeren. Veelvuld ige neusbloedingen en vochtproble
men ontwikkelden zich, waardoor hij menig keer in 
het S.M.T. moest worden opgenomen. De geplande 
operatie op dinsdag 4 mei jl. en het vooruitzicht op 
een verzorgde levensavond in de kamer van Henk in 
't Backenhagen, stemde hem blij, maar toch met een 
gematigde optimisme. 
Helaas, dit alles was voor pa niet meer weggelegd. 
God had andere bedoelingen voor pa. 
Na een aantal uren samenzijn en het wederzijds uiten 
van woorden en gevoelens, is op donderdag 29 april 
2010 om 18.10 uur, pa volkomen onverwacht, doch 
heel rustig ingeslapen en voor altijd van mij heen
gegaan. 

Lieve Pa. Jouw levensboek is afgesloten en de laatste 
muzieknoten verstomd. Je was voor mij een fantas
tische, lieve en zorgzame vader. Ik zal jouw tevreden 
aanwezigheid heel erg gaan missen maar gun jou als 
geen ander, de welverdiende rust bij 'jouw' Hemelse 
Vader. 

Mijn dank voor uw aanwezigheid, hartverwarmende 
medeleven, welke betoont na het overlijden van mijn 
onvergetelijke pa. 

Paul Strikker jr. 
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