
t 
Ter dankbare herinnering aan 

FRANS BOERKAMP 
echtgenoot van 

Udy Nadorp 

Frans werd op 4 juli 1932 geboren te Hengelo Ov. 
Na een veel te kort leven is hij op 14 februari 1991 
gestorven. 
Op 19 februari 1991 waren we voorzijn uitvaart bijeen in 
de O.L. Vrouwekerk, waama we afscheid van hem 
hebben genomen in het crematorium te Usselo. 

Wij zijn heel dankbaar voor hetgeen mijn man, onze 
vader en opa voor ons heeft kunnen betekenen. 
Hij was iemand, die binnen zijn eigen mogelijkheden, 
altijd klaar stond om zijn gezin en andere mensen te 
helpen. "Hij zag altijd het positieve in de mens. 
Hij was een lieve man voor zijn vrouw en voor zijn 
kinderen een lieve pa. Een sterke steun en toeverlaat. 
Centraal in zijn leven waren zijn vrouw, de beide 
dochters, de twee schoonzoons en later de 
kleinkinderen. 
Voor de kleinkinderen was hij een opa, die graag grapjes 
maakte en plaagde. 
In zijn vrije tijd genoot hij veel van de natuur. Hij ging er 
samen met Lidy graag op uit met fiets en caravan. Ook 
genoot hij intens van bloemen en vogels. 

Frans was iemand, die een positieve uitstraling had op 
andere mensen; hij praatte graag en was een 
gangmaker. Zo hebben de mensen hem ook leren 
kennen, iemand, die hield van het leven, waar hij zo 
vroeg afscheid van heeft moeten nemen. 
Hij werd overrompeld door he! berichtvan zijn ziekte. Uw 
medeleven tijdens zijn ziekbed was voor hem een grote 
steun. 
Ook in deze moeilijke periode heeft hij veel voor ons 
kunnen betekenen. 
Moedig streed hij, steeds hopend op herstel. Zo is hij ook 
zijn dood tegemoet gegaan. Vredig en in zijn eigen 
vertrouwde omgeving is hij in alle rust naar God gegaan. 
Wij zijn blij dat hij nu uit zijn lijden verlost is. 

Frans, bedankt voor al je goedheid en zorg: 
Pa, we zullen je nooit vergeten. 

Dag lieve opa 

Als je door verdriet wordt neergeslagen. 
Het waarom van dit aan niemand kunt vragen. 
Dan is het goed dat je zoveel goede mensen ziet. 
Ook al vinden zij geen of de juiste woorden niet. 
Dan laat echte liefde weten, wat liefde werkelijk is. 
Ook zonder woorden geeft zij troost in droefenis. 
Daarvoor onze welgemeende dank. 

Lidy, kinderen en kleinkinderen. 


