
treurend om je heengaan .. . 
dankend om je 'zijn', 



t Ter dankbare herinnering aan 

Hendrika Aleida 
Boomkamp 

echtgenote van Hendrikus 
Wilhelmus Rensen 

eerder van Johannes Gerardus 
Klaassen . 

Zij werd op 4 maart 1915 geboren te 
Saasveld. Voorzien van het Sacrament der 
Zieken overleed zij plotseling op 4 juli 
1987 op de leeftijd van 72 jaar. Op 8 juli 
d.o.v. hebben wij haar te ruste gelegd op 
het r.k. kerkhof in Albergen. 

Hoe vaak is het al gezegd, dat de dood komt als 
een dief in de nacht. Plotseling, midden in het 
leven werd Riek opgeroepen om voor God te 
verschijnen. 
Na een moeilijke winter en voorjaar verlangde 
zij naar de zomers dagen. Juist toen zij weer wat 
opfleurde, viel de schaduw van de dood over het 
gezin. 
Haar zorg en bezorgdheid gingen vooral uit 
naar haar man, haar kinderen en kleinkinderen, 

van wie zij zielsveel hield. Nooit deden zi/,. tevergeefs 
een beroep op haa r. Zij was dan ook altijd egaan met 
het lo t van anderen en had een luisterend oor voor 
iedereen. 
Als mens was zij een levenslustige vrouw met een 
blijmoedig karakter. 
Veel voldoening kon zij vinden in het tuinieren en de 
verzorging van de varkens. Zij kon dan ook moeilijk 
accepteren dat ze door haar ziekte, dit alles de laatste 
maanden niet meer kon, zoals ze zelf graag wou. 

Leed en verdriet zijn haar in haar leven niet bespaard 
gebleven. Na een huwelijk van bijna 7 jaar, verloor ze 
op 19 juli 1956 haar eerste man Johannes Gerardus 
Klaassen. Kort daarna overleed ook nog haar schoon
vader met wie zij altijd een heel goede band had. Op 27 
novem ber 1958 hertrouwde zij met Hein Rensen in wie 
zij een goede man en vader voor haar enigst kind vond. 
Als gelovig mens bezocht ze trouw iedere week de kerk. 

Nu zij zo plotseling van ons is heengegaan en haar 
man, kinderen en kleinkinderen haar vreselijk zullen 
missen, moge het voor hen een troost zijn da t Christus 
heeft gezegd: ,.wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is zij 
-gestorven". 

Voorde vele blijken van medeleven, bij het plo tselinge 
overlijden van mijn onvergetelijke vrouw , onze moe
der en oma zeggen wij u oprech t dank. 

Hein Rensen 
Anny - Wim 
en kleinkinderen 

Albergen, juli 1987 
Zandhuisweg 27 


