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In dankbare herinnering aan 

Albertus Bernardus 
Holtkamp 

echtgenoot van 
Christina Johanna Maria Dijkhuis 

Hij werd geboren op 17 maart 1925 te Almelo. 
Gesterkt en getroost door het H. Sacrament der 
Zieken is hij op 8 mei 2001 in het Twenteborg 

ziekenhuis in Almelo overleden. 
Tijdens een plechtig gezongen uitvaart op 15 mei in 
de St. Georgius kerk hebben wij afscheid van hem 

genomen en uitgeleide gedaan naar het crematorium 
"Twente" te Almelo. 

Met grote dankbaarheid zullen wij zijn naam bi ij ven 
noemen en met liefde terugdenken aan het leven 
zoals vader dat heeft geleefd. Ruim zes maanden is 
hij ziek geweest. Hij wist dat het einde van zijn leven 

zeer nabij was maar kon dit aanvankelijk zeer moeilijk 
accepteren. Met behulp van zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen, die hem tot op het laatst in alles hebben 
bijgestaan, vond pa zijn rust. Hij was een man die met 
weinig tevreden was. Het geven ging hem 
gemakkelijker af dan het nemen. Als militair heeft hij 
in lndie oorlogservaring op moeten doen. Pa was zeer 
dankbaar dat hij gezond mocht terugkeren. Samen met 
zijn vrouw heeft hij veel gereisd en van de wereld 
gezien. Erop uit met de caravan vond hij prachtig en 
hiervan kon hij erg genieten. De techniek heeft hem 
altijd geboeid en hij kon uren achtereen net zolang 
zoeken tot hij de oplossing voor een probleem 
gevonden had. Vader en moeder hebben samen de 
kinderen op hun plaats zien komen en zij mochten ·het 
geluk ervaren opa en oma te worden. Opa liet zich door 
de kleinkinderen graag infonneren over allerlei 
technische snufjes zoals computer, mobiele telefoon en 
video. Vader heeft van het leven genoten. 

Voor uw vele blijken van belangstelling tijdens zijn 
ziekte en het medeleven ondervonden na het overlijden 
van mijn lieve man, onze vader en grootvader danken 
wij u oprecht. 

Almelo, mei 2001 
Aletta Jacobsstraat 72 

C.J .M. Holtkamp - Dijkhuis 
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en kleinkinderen 


