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t n dankbare herinnering aan 

Bernardus Franciscus 
Bomkamp 

Hij werd geboren te Buurse op 2 april 1923. 
Door het Sacrament van de Doop werd hij 
opgenomen in de gemeenschap van Christus 
Hij ontving het Sacrament van de Zieken en 

.. >· stierf te Enschede op 30 september 1987. 

Bernard is niet meer temidden van ons. We 
geloven oprecht, dat de Heer van het leven 
hem nu voorgoed opgenomen heeft in zijn 
woning, waar plaats is voor velen. 

Zijn leven was een teken van eerlijke een
voud en groot geloof. Hij was een man met 
warme aandacht en belangstelling voor alles 
wat leefde. Als kind groeide hij op temidden 
van de natuur, tussen bloemen, planten en 
dieren. Met veel liefde zorgde hij voor zijn 
vogels en konijnen. Hij voelde· zich thuis in 
Gods schepping. Zijn leven lang bleef hij dan 
o"ok samen met zijn broer, schoonzus en hun 
kinderen wonen in zijn geboortehuis, midden 
in die natuur. Ruim 40 jaar lang werkte hij 
met plezier in de plantsoenendienst van de 
gemeente. 

Hij was gevoelig voor wat er in een ander 
leefde. Geboren en opgegroeid in een tijd, 

waarin door hard werken nauwelijks vol
doende verkregen werd voor het levenson
derhoud, had hij geleerd zu inig te zijn. En dat 
is hij zijn leven lang gebleven. Maar dat wilde 
niet zeggen, dat hij niet iedereen het beste 
gunde. Hij had graag mensen om zich heen 
en hield van gezefligheid. Zo hebben we hem 
leren kennen als een man, die hield van het 
leven. 

De laatste paar jaar werd zijn lichaam zwak
ker . Hij kon niet meer, zoals hij wilde. Dat 
moet hem pijn gedaan hebben, maar dat liet 
hij niet merken. HiJ liep niet met zijn gevoel te 
koop. Maar door zijn manier van leven liet hij 
zien, dat hij geloofde in een God, die leven 
wil voor mensen . Hij zal veel in stilte tot die 
God gebeden hebben. Wij geloven dan ook, 
dat nu tot hem gezegd is: "Kom goede en 
trouwe dienaar, en leet in mijn geluk." In die 
overtuiging hebben we op 3 oktober 
afscheid van hem genomen en zijn lichaam 
ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Buur
se. 

Dat hij mag leven in de vrede van de verrezen 
Heer. 

Dank u wel, dat u aan ons gedacht hebt bij 
het overlijden van onze goede broer, zwager 
en oom, 

Fam . Bomkamp 


