


In dankbare herinnering aan 

Father Henk Aveskamp 
Missionaris van Mill Hili 

• 6 april 1918 t 13 juli 2006 

1937-1943 Opleiding te Zenderen, Megen en Gemert 
1943-1945 Filosofie te Haelen 
1945-1949 Theologie te Roosendaal en Mill Hili 
10-7-1949 Priesterwijding te Mill Hili 
1950-1992 Missionaris in Kameroen 
1993-1997 Pastor te Spijk 
1997-2006 Rustend in Missiehuis Vrijland te 
Oosterbeek, waar hij op 88 jarige leeftijd rustig en 
tevreden is overleden. 

Dat hij moge rusten in vrede 

Onze oprechte dank voor uw liefde, medeleven en 
zorg tijdens het leven en bij het over1ijden van onze 
broer, zwager, oom en collega, Henk 

Familie Aveskamp 
Missionarissen van Mill Hili 

Oosterbeek 
18 juli 2006 

"Heilige Gerardus, helper in de nood, sta ons bij in 
leven en in dood" 

Henk was een toegewijde Losserse Millhill-missiona
ris, met een grote devotie tot Gerardus Majella, de 
patroonheilige van zijn geboorteplaats Overdinkel. In 
Kameroen heeft hij zich op vele onherbergzame plaat
sen 42 jaar lang met hart en ziel 100% aan zijn men
sen gegeven. Hij begon in Baseng als kapelaan in 
1950. Daar ook sloot hij zijn missionaris-loopbaan af 

in 1992. De 42 tussenliggende jaren van zijn missio
narisleven heeft hij op vele plaatsen tot in de verste 
uithoeken van zijn geliefde Kameroen gezwoegd en 
gewerkt. Altijd en overal was Blasius zijn onafscheide
lijke kok die met vrouw en kinderen steeds met Henk 
meeging naar een nieuwe missiepost. Deze toegewij
de man was Henk zijn steun en toever1aat op de vele 
lange trektochten. De zorg was duurzaam, trouw en 
wederkerig. In de missie wist iedereen wat je aan 
Father Henk had. Als beheerder van vele scholen was 
hij punctueel en trouw in zijn plichten. Uitermate 
schoon op zichzelf, het huis, de kerk, het missieter
rein, nauwgezet in zijn taken als priester, bouwer en 
sjouwer eiste hij veel, niet alleen van zichzelf, maar 
ook van anderen. Hij heeft in zijn jonge jaren vele kilo
meters gelopen, altijd op •trek". Later werd hij een 
bekwame gastheer op wat gemakkelijkere missiepos
ten. Heet veel Millhillers en talrijke bezoekers hebben 
van zijn gastvrijheid genoten. 
Het vertrek uit zijn dierbare Kameroen viel hem zwaar. 
Toch ging hij in nederige gehoorzaamheid terug naar 
Neder1and. In Spijk waren parochianen gelukkig met 
hem en hij met hen, totdat hij ook hier een punt moest 
zetten achter zijn actieve leven. De laatste jaren werd 
hij liefdevol verzorgd in Missiehuis Vrijland, en hier 
past een dank-je-wel voor ieder die wat voor hem 
betekend heeft, voor zijn 'engeltjes" zoals hij ze zelf 
graag noemde. 
De f,amilieband met het Twenteland was en bleef 
sterk. Trouw werd hij bezocht of naar Twente gehaald 
voor een bezoekje. Nu heeft God hem naar Zich toe
gehaald en ongetwijfeld zal hij horen: ' Uitstekend 
goede en trouwe dienaar, ga binnen in de vreugde van 
uw Heer!' 


