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Ter dankbare herinnering aan 

Henk Klomp 

weduwnaar van Nardie Kamp 

Hij werd geboren te Nijmegen op 9 september 
1928 en overleed plotseling te Almelo op 22 
maart 1995. Na de afscheidsviering in de St. 
Christoffelkerk op 27 maart is zijn lichaam ge
cremeerd. 

Zo kort na <het overlijden van moeder is nu ook 
vader plotseling gestorven. Onverwacht zon
der een laatt;te woord moeten wij nu afscheid 
nemen. Het leven heeft het vader niet gemak
kelijk gemaakt: zijn jeugd was niet zonder zor
gen; in de oorlog raakte hij verzeild in span
nende en gevaarlijke situaties. 
Ontzettend hard heeft hij gewerkt voor zijn ge
zin. Als opperman in de bouw had hij heel 
zwaar en vermoeiend werk. Daarnaast nam hij 
nog allerlei baantjes aan om maar zo goe~ 
mogelijk voor zijn gezin te kunnen zorgen. H11 
cijferde zichzelf weg voor zijn vrouw en kinde
ren. Als zij het maar goed hadden was hij te
vreden. Al vroeg begon de gezondheid van 
moeder veel te wensen over te laten. 

Heel trouw en zorgzaam heeft hij moeder al 
die jaren opgepast en bijgestaan. Ook buiten 
zijn gezin was vader heel betrokken en soci
aal-voelend. Meer dan twintig jaar lang heeft 
hij zich met hart en ziel ingezet voor zijn vak
bond, attent en zorgzaam naar veel mensen 
toe. Na de dood van moeder, nu bijna twee 
jaar geleden, bleef hij alleen achter. Hij pro
beerde zich zo goed mogelijk te redden, maar 
het leven had voor hem zijn glans verloren. 
Al gatJw liet ook zijn eigen gezondheid hem in 
de steek. Hij moest verscheidene keren wor
den opgenomen in het ziekenhuis; hij was 
steeds meer aan huis gebonden en werd 
steeds meer beperkt in zijn mogelijkheden. 
Dat maakte voor hem het leven moeilijk en 
zwaar. 
Nu is aan zijn leven hier een einde gekomen. 
Het doet ons pijn en verdriet. Wij zijn ons tht1is 
kwijt. Wij zullen vader missen. Ons respekt en 
onze waardering zullen blijven. En wij blijven 
dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan 
en betekend heeft. Wij mogen geloven dat hij 
nu, samen met moeder, voor altijd gelukkig is 
bij God. Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw medeleven en belangstelling voor on
ze dierbare vader en opa danken wij u allen 
hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen. 
Almelo, maart 1995 


