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'De vrome vindt rust al sterft hij vroeg' (Wijsh. 4, 7) 

Dit is een dankbare herinnering aan onze Pa 

Wim Loskamp 
Hij werd geboren op 11 november 1938. Hij overleed 
te Enschede op 13 december 2000. Na een plechtige 
Eucharistie- en Uitvaartviering in de Gerardus Majella 
parochiekerk te Overdinkel, werd hij gecremeerd te 
Usselo op 18 december. 

Pa was een echte Overdinkel naar. Ooit woonde hij met 
z'n gezin aan de Weth . Hassingstraat. 
Hij heeft eigenlijk al vanaf z'n geboorte getobd met zijn 
longen. Vaak moest hij daarvoor opgenomen worden in 
het ziekenhuis. 
In z'n kinderjaren was hij reeds vaak ziek. In 't gezin 
van negen kinderen waar hij opgroeide ging alles niet 
van een leien dakje. 
Na verschillende banen begon hij nauwgezet en trouw 
als boorder bij De Schakel te werken, maar hij moest 
zijn werk om gezondheidsredenen al vroeg opgeven. 
Hij werd steeds méér en vaker benauwd, totdat z'n 
adem ruim 'n maand na z'n 62 ste verjaardag, volledig 
stokte. 
Pa heeft in z'n leven niet véél maar wel goede vrien
den gehad. Ofschoon hij het moeilijk vond om spon
taan sociale contacten naar anderen toe te leggen, 
omdat hij graag al leen was, ging hij toch bij de 
Kajotters en later bij de FNV. Ook volgde hij 'n cursus 

spreekvaardigheid. Pa hield van kruiswoordpuzzels, 
knutselen met pick-ups, radio's en bandrecorders, 
méér dan van tuinieren of buurtvisites. Hij speelde met 
de pick-up vanuit z'n schuurtje, draaide veel liedjes 
van vroeger, voor de hele buurt te horen. 
Hij kon genieten van bepaalde tv programma's die hem 
lagen, voor ontspanning, maar ook om op politiek en 
maatschappelijk gebied op de hoogte te zijn. Pa was 
uiterst precies en ordentelijk; z'n kamer, de kasten, 
zelfs de rolstoel, alles moest er netjes bijstaan. Pa 
keek graag naar voetbal op de tv verder interesseerde 
sport hem niet veel. Wel de Gerardus Majella kalender, 
de boterkoek, elk jaar opnieuw genoot hij van die ver
bondenheid met Gerardus. 
Thuiszorg was 'n grote uitkomst, vooral toen verdere 
zorg door z'n kinderen René en ook Gonny, bijna 'n 
onmogelijkheid werd. Later was de opname in de St. 
Maartens-Stede na de zoveelste terugkeer uit hetzie
kenhuis, 'n zéér gewaardeerde oplossing, voor ieder
een maar vooral voor pa zelf. Pa was in het zorgcen
trum op z'n plaats en de jongste inwoner, hield van 
grapjes. Zowel in de koffiekamer als bij de meerzorg 
was hij graag aan het woord en leefde er 4 jaar lang 
erg gelukkig. Hij uitte zijn gevoelens niet of erg moei
lijk. Pa was zeer nauwgezet en diep gelovig betrokken 
bij de kerk. Vrijwilligers haalden hem in de rolstoel op 
en brachten hem weer terug. Of men bracht hem de H. 
Communie op z'n kamer. Wij zeggen "Pa, bedankt voor 
alles", en wij hopen dat je nu in vrede moge rusten bij 
God. 

Wij danken u voor uw hartelijke aanwezigheid tijdens het leven 
en de ziekte van pa en uw medeleven en belangstelling na zijn 
overlijden. 

René en Lenie 
Gonny en Peter 


