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In dankbare herinnering aan 

Johannes Antonius Boerkamp 

Priester van het Aartsbisdom Utrecht 

Hij werd geöoren op de Boskamp te Olst op 20 
november 1921 Na ziJn priesterwijding op 18 decem
ber 1948 in Den Bosch was hiJ achtereenvolgens 
kapelaan te Ter Apel - Stadskanaal. Dnabergen -
Rljsenbvrg, Utrecht (H. Gertrudts) en Zwolle (H. Jozef). 
In september 1967 volgde ZtJn benoeming tot pastoor 
van de H. Gerardus Majella parochie te Overdinkel. 
Op 13 september 1987 ging hij met emeritaat 

Pastoor Jan Boerkamp, een man die rusttg en 
bescheiden in alle eenvoud en zonder capsones ZiJn 
weg gong in zijn studententijd en daama. Een man die 
oedereen graag mocht, wat heel duidelijk bleek toen hij 
als grootseminarist aan zijn hoofd geopereerd moest 
worden en zó ziek was dat men voor zijn leven vrees
de. Jan Boen<amp daarom een half jaar na zijn klas
genoten tot poester gewijd. 
Als kapelaan juost door Zijn eenvoud en gevoet voor 
humor een ojverige priester. een graag geziene gods
dienstleraar. een bij de jongeren geliefde aalmoezenoer 
en een toegewijde toeruster van mtsdienaars en ako
lleten. Jan Boerkamp vanwege zijn laatste kapelaans
jaren bij pastoor Cees Snelder in Zwolle - die zo goed 
met verandenngen van vatocanum 11 kon omgaan • 
hem Zijn teven lang dankbaar als leermeester 
Pastoor Boerkamp door de bosschop in 1967 
benoemd tot pastoor van Overdlnkel. om daar - na de 
te drastische aanpak door zijn voorganger - de rust in 

oe parochie te herstellen. Jan Boerkamp, de bestuur
der doe niet eigengereid te werk ging, maar zich steeds 
on goed overleg met de direct betrokkenen deskundig 
liet adviseren. De pastoor die met het oog op de toe
komst van de Gerardus-processoe aanvoelde met zelf 
alle touwtjes on handen te moeten houden. maar de 
verantwoordelijkheid voor de bedevaarten naar 
Overdonkei delegeerde naar het Gerarduscomoté. 
waaruot smdsdoen van onderaf zoveel zaken concreet 
vorm kregen. 
Pastoor Boerkamp, de diepgelovoge proester met de 
gave door een enkel woord de dongen op hun waarde 
te schatten, de Sallander voor w1e het woordje 
•samen· heilig was. de man boj w1e oud en JOng zoch op 
hun gemak voetden en het daarom betreurden dat hoj 
on 1987 met emeritaat ging om onder verantwoorde
lijkheld van anderen nog vele jaren zijn diensten te 
bewojzen aan de LosserHof. het verpleeghuis 
Oldenhove te Losser en de gespreksgroep voor 
beJaarden in het paroehoeverband 
Een poesterleven van méér dan 60 jaar - waarvan 40 
1aar on Overdinkei - waarbij hij zoch gesteund wost door 
zijn meelevende familie, zijn trouwe hUisgenote Mane 
Klink uit Heino en de hem even trouwe communiteit 
van de zusters van Overdinkei zonder wie hij niet 22 
1aar lang van zojn emeritaat had kunnen genieten en 
zoch - ook toen hij geestelijk achteruit gong - poester 
kon blijven voelen. In groot vertrouwen op Jezus. de 
goede Herder en zojn moeder Mana voor w1er moo1e 
beeld - uit zijn arme Kapelaansjaren te Utrecht -
steeds een lampje brandde. 

Pastoor Boerkamp. dank voor alles Rust in vrede. 

Oank aan eenoede< doe met name geautende de laatste 18\/ei\S· 
j8AIIl van de pastoor met ons meeleefden. 

Mane Klink, zo,n hui59erlole 
en de families Boerkamp en Klink 


