


Een mens leeft niet graag alleen. 
Een mens sterft niet graag alleen 

die wens heeft God 1•oor pa 1·ermld. 

Dankbaar zullen wij blijven gedenken 

HER....'\tANUS JOHANNES BOOMKAMP 

smds 27 november 1953 weduwnaar van 
JOHANNA HENORIKA WOLTHUIS 

Hij werd geboren op 25 juni 1919 te Weerselo en is op 
30 april 1998, drie maanden nadat hij te horen kreeg dat hij 
ongeneeslijk ziek was en gesterkt door het sacrament der 
zieken. overleden te Borne. Wij hebben af,chcid genomen 
van hem tijdens een uitvaartdienst in de Thcresiakerk op 
4 mei en hem begraven op het gemeentelijk kerkhofaan de 

Oude Almcloseweg te Borne. 

Pa, je levensweg is niet altijd gemakkelijk geweest. Reeds 
na enkele huwelijksjaren kwam je alleen te staan met drie 
klemc kinderen. Gelukkig waren er veel mensen, familie
leden maar ook anderen, die jou door de1e moeilijke tijd 
geholpen hebben. Door hard te werken op de boerderij, 
eenvoudig en sober te leven, heb je toch kans gezien om 
alles in goede banen te le1den. 
Je liefde voor de natuur 1al ons altijd bij blijven. Er ging 
geen dag voorbij of je pl11lltte met ons over het groeien en 
bloeien van planten en gew~en. of de vogels in de vrije 
natuur en het vee op de boerderij. Voor melkvee en 

kalveren had je een grote voorliefde. 
De jacht was je grote hobby. Je kon genieten v-Jn een 
gezelligejachtdag met je zoons, familieleden, vrienden en 
kennissen. 
Na je pensioen had je meer tijd om ook andere d ingen te 
doen. Bijna dagelijks legde je be7oeken afbij je kinderen, 
Je familieleden, de buren of bij een van je vele "koffie
adressen". 
Regelmatig deden wij een beroep op je om op de klem
kinderen te passen. Voor hen was dat een feest, want van 
opa mochten 7e 's avonds altijd weer uit bed als de ouders 
weg waren. 
Toen enkele jaren geleden, na vele jaren van alleen zijn. 
een nieuwe vrouw in je leven verscheen, waren wc wel 
verrast. Samc:n met Annie heb je nog kunnen genieten van 
een paar fijne jaren, al was deze tijd helaa~ wel veel te kort. 
Afgelopen wmter hoorde je datje ongeneeslijk ziek was. 
Dat wa~ voor iedereen een enorme klap. Vanaf dat 
moment holde je gezondheid achteruit en waren de dingen 
die je vroeger zo interesseerden, 7oals het ontluikend 
b>roen in het voorjaar, minder belangnjk. 
Zonder er veel o,·er te praten of te klagen heb j e je lot 
gedragen. 
Wij zijn dankbaar dat je hebt mogen sterven m JC eigen 
huis, omgeven door hen d ie je dierbaar waren. 

lvor uw belangstelling en meelei'C'n tijdens =ijn :iel.:te en 
hij dil afscheid. :eggen wij on:e oprechte dank. 

Kinderen, kleinkinderen en Annie 


