
Dankbaar voor al het goede, dat zij voor ons is 
geweest, blijven we hel leven gedenken van 

HENDRIKA GEERTRUI DA BARBERA BOOMKAMP 

die vanaf 24 augustus 1933 de toegewijde 
echtgenote was van 

Hermannus Hendrikus Nijhof 
Zij zag het levenslicht te Borne op 4 december 
1910. De 61 jaar, die de Schepper haar te 
leven gaf op d&Ie aarde, heeft zij bijzonder 
QOed besteed. Vele mensen werden haar vrien 
den, omdat ze steeds klaar stond om te helpen, 
zonder iets voor zichzelf Ie vragen. Maar heel 
bijzonder had zij haar hart verpand aan haar 
man, ha4;r ktnderen, en later ook vooral aan 
haar kleinkinderen. Bezorgd voor hun wel en 
wee, trachtte zij steeds eon band van liefde in 
haar gezin te brengen. Met haar eerlijke karak
ter kon ze onrecht niet verdragen en gaf zij 
ieder waar hij recht op had. Haar liefde voor 
de natuur beleefde zij in haar tuin, waar ze 
met veel liefde en geduld de plantjes kweekte 
en verzorgde. Daar ook heeft zij Gods zorg 
ervaren, die alles tot leven brengt. Om al dit 
goede in haar leven, konden we haar no9 niet 
miuen. Zij werd echter aangetast door een 
ongeneeslijke kwaal , die haar een lang on pijn
lijk ziekbed bezorgde. Hoewel zij zelf worstelde 
met haar ziekte, trachtte zij anderen nog moed 
te geven. Op 9 juni 1972 werd zij, toch nog 
weer onverwacht, uit haar lijden verlost. Ge
sterkt door de sacramenten der kerk, is zij heel 
rustig overleden. Nadat we op 13 juni 1972 do 
Heer gedankt hadden voor dit welbestede 
leven, hebben we haar begeleid naar haar 
rustplaats op het r. k. kerkhof te Hengelo 101 . 

Heer onze God, we danken U voor het leven 
van dez:e vrouw, voor al haar J.org en liefde. 
We bidden U: moge zij, levend bij U, onze 
voorspreekster zijn , opdat wij. naar haar voor· 
beeld, verder mogen leven in echte dienst aan 
U en elkaar. 


