
De stilte 

van de natuur 

bewaart onze laatste wens : 

Rust in vrede. 



t 
In blijvende liefde verbonden met 

Antonius Nijkamp 
Antoon 

' 1 februari 1936 De Belte, Slagharen 
t 22 april 2007 Emmen 

Sedert 29 juni 1 962 echtgenoot 
van Annie Nij kamp - Mulder 

An toon is geboren in een gezin van 10 kinderen 
waarvan er reeds twee op zeer jonge leeftijd zijn 
overleden. Antoon bekwaamde zich tot een kundig 
auto- en busmonteur. Veertig dienstjaren werden 
volbracht bij de busbedrijven van de EDS en de DVM, 
waarvan vele jaren als 'chef- werkplaats'. 
In zijn jonge jaren leerde hij tijdens een dansavond 
Annie Mulder kennen. 
Hun liefde voor elkaar mondde uit in een gelukkig 
huwelijk. Twee kinderen: Annet en Anton werden aan 
hun liefde en zorg toevertrouwd. Zijn hart gi ng uit 
naar Annie en de kinderen . Eerlijkheid en oprechtheid 
kenmerkten zijn omgang met ons en andere~. 
Pa was een fijne gesprekspartner, hij kon goed luisteren, 
beschikte over grote openheid en een onderbouwde 
mening. 
Zijn band met schoonzoon Lukas en schoondochter 
Alie was eveneens liefdevol en hartelijk. 

Van zijn kleinkinderen heeft hij intens genoten. 
:lij, Roos, Iris, Vera en Sem, op hun beurt waren 
zeer gelukkig met hun sportieve en ondernemende 
opa, die altijd in was voor een spel, een reisje of een 
avontuur. An toon was gelukkig met en dankbaar voor 
de harmonieuze familie- en gezinsband. Hij was de 
bindende figuur, die graag sprak over vroeger en zich 
dan ook veel van het verleden wist te herinneren . 
1-lij hield van de natuur, elk jaar stond Ameland op 
het program. Wij herinneren ook zijn liefde voor het 
zingen in het kerkkoor. Hij was een trouwe zanger bij 
de ,~eringen in het weekend, ook bij vreugde en verdriet 
zong hij in het koor Gods lof. 
Samen met Annie voelde hij zich thuis in de nieuwe 
woning aan de Beatrixstraat. Helaas heeft hij slechts 
zeer kort mogen genieten van de nieuwe thuishaven. 
Na een fijne zaterdagavond met Annie en twee van zijn 
kleinkinderen is hij zondag aan het ei nde van de ochtend 
geheel onverwachts uit ons midden weggevallen. 
Grote verslagenheid en verdriet zijn ons deel geworden. 
Een stralende veelbelovende zondag bracht rouw en een 
niet te noemen gemis. 
Wij hebben voor hem en elkaar gebeden en gezongen 
tijdens de uitvaartviering in de Pauluskerk op 26 april, 
waarna de crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden in 
crematorium 'De Meerdijk' te Emmen. 

Voor het getoonde medeleven, na het plotselinge 
overlijden van mijn man, onze vader en opa zijn wij u 
oprecht dankbaar. 

Annie Nijkamp - Mulder 
Kinderen en kleinkinderen 


