
Sterven is als 
een zon 

die onder gaat 



ît 
Je stoel is leeg, 
je zult niet meer even komen. 
Je blik in de natuur is verstild 
de paden blijven onbetreden. 
En toch zal je in ons midden voortleven. 

Diep bedroefd, maar met een dankbaar hart moe
ten wij afscheid nemen van mijn dierbare man, 
onze lieve vader en opa 

,,c, HERMANUS WILHELMUS BROEKKAMP 

echtgenoot van Getruide Johanna Hofstede 

Opa werd op 1 september 1912 geboren te Bente
lo. Op 24 december 1993 is hij plotseling overle
den, thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving, daar 
waar hij ook gezalfd is met het H. Oliesel. 
In de plechtige Requimmis van 29 december heb
ben wij afscheid van hem genomen en hebben wij 
zijn lichaam te rusten gelegd op het parochieel 
kerkhof te Hengevelde. 

Op 7 september 1939 trouwde hij met Trui . Samen 
hebben zij twee kinderen grootgebracht en was hij 
de trotse opa van vier kleinkinderen. Samen met 
haar, ruim 54 jaar geleden, heeft hij de boerderij 
opgestart, waaraan hij zijn hele leven heeft ge-

werkt. Hij was er altijd druk mee en vooral het 
rundvee had zijn voorliefde. 

Opa was iemand, die niet graag alleen was en het 
liefst had hij het hele huis vol mensen. Dan kon hij 
de koeien aan iedereen laten zien en er daarna ge
zellig over praten. 

Moeilijke tijden zijn hem niet bespaard gebleven, 
maar ook heeft hij veel mooie dingen meegemaakt. 
Zo zijn opa en oma na hun 40 jarig huwelijksfeest 
op vakantie naar Australië geweest en hebben zij 
ook nog hun 50 jarig huwelijksfeest mogen vieren 
met alle familie en vrienden. 
Zo mogen we hem herinneren; als een eenvoudig, 
plezierig en oprecht, maar vooral ook als een lief
devolle man, waarvoor altijd een plaats in ons hart 
zal zijn. 

Allen , die veel voor mijn man, onze vader en opa 
hebben betekend en die ons tot steun waren in 
deze moeilijke tijd, zeggen we heel oprecht onze 
dank. 

familie Broekkamp 


