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Dankbare herinnering aan 

JOHANNES ANTONIUS BONENKAMP 
echtgenoot van 

GEERTRUIDA HENDRICA MARJA BROK 

HJ werd geboren 31 augustus 1899 te Eibergen en 
overleed te Hengelo Ov. 13 november 1990. 
Na de Euc~a·ist ev1ering ·n de St L.ambertuskerk 1e 
Hengelo Ov, hebben w11 hem te ruste gelegd op de r.k. 
begraafpiaats aldaar op 16 november d.o.v. 

Vol vredige overgave is hij vari ons heengegaan. Zijn 
laatst~ uren m~gen dan ooi< een sprekend symbool z,Jn 
van z11n innerfiJKe wezen. H:j was een man die vrede en 
verdraagzaamheid hoog in zijn vaandel had staan. 
De saamhorigheid van zijn gezin ging hem boven alles. 
Jareniang ~woegde ~IJ _in zijn kleermakerij, waar zijn 
vaaro ge vingers men•g kostuum afleverden voor 
Hengeloërs en mensen aaarbu1ten. H11 h1e:d van precisie 
in z,Jn vak. Was het toeval, dat h1J een grote verenng 
koesterde voor Gerardus Majella, vanouds de patroon 
van de kleermakers? 
Ook bt.itenshu s heeft hrJ zich zeer verd:enstel1Jk 
gemaakt. z,in geloV1ge inborst maakte hem duidelijk dat 

het dragerswerk van St Lodewi;'i< een werk van 
barmhartigheid was. HiJ heeft dit kerkeliJkambtmeer dan 
40 Jaar verricht in weer en wind, waarbtJ hem slechts het 
Godsloon ten deel viel. De L.ambertusparochie zal hem 
er altiJd dankbaar voor biijven. 
ZrJn levensstijl was sober te noemen. Voor zichzelf had 
h11 we1n19 nodig En toch voelde hiJ zich gelukkig hetgeen 
een hele kunst is in een luxe wereld als de onze. 
Hij bezat een eenvoudig geloof, maar er sprak een diepe 
verbondenheid uit met onze Lieve Heer. Even vaardig 
a's naald en schaar w.st hij de rozenkrans te hanteren. 
Bij_ h~t herhalend gebedsntme van dit snoer haalde zijn 
rel1g1euze gemoed de geestelijke adem die hem innerliJk 
sterk maakte. 
Moge de goede God hem thans belonen voor zijn 
toegew1ide levensweg en hem doen opgaan naar de 
stralende Paasmorg&n, die de Heer voor al de z inen 
bereid heeft. 
Dierbare Truus, Paul en Guus, ik dank jullie voo1 alle 
hef de en zorg die ik van jullie ontvangen heb. Ik bliJf voor 
JU'l·e een voorspreker biJ Onze Leve Heer. 

H, ruste in vre<Je 

Voor t1W medeleven betoond na het overlijden van m11n 
have man, onze zorgzame vader en opa, danken wij u 
hartelijk. 

G.H.M Bonenkamp-Brok 
Kinderen en kle1nkmderen. 


