
Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God, voor al wat leeft. 



Rust nu maar ult. 
Je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt het met veel moed gedaan. 
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden? 
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan . 

'n Dankbare en fijne herinnering aan 

FRITS NIJKAMP 

echtgenoot van 

Truus Nijkamp - Busscher 

Hij werd geboren op 9 september 1913. 
Hij st ierf op 13 mei 1988 in het Stads
matenziekenhuis te Enschede, nadat hij 
het Sacrament van de Zieken had ont
vangen en heel bewust afscheid had ge
nomen van zijn vrouw en kinderen. Na 
een Eucharistieviering in zijn parochie
kerk, de Drieëenheidskerk te Oldenzaal, 
hebben we hem begeleid naar het Crema
torium te Usselo. 

Te vroeg en nog vrij onverwacht is Frits 
van ons heengegaan. Hij was een goede 
man, een hartelijke vader en een lieve 
opa. 
Ook een man, die èn geestel ijk èn licha
melijk heel sterk in dit leven stond. Hij 
was erg positief ingesteld, heel blij met 
kleine gevoeligheden en altijd bereid om 

te helpen . Frits was een man met een 
luisterend oor, daardoor kon hij goed re
laties leggen. Bovendien was hij een man 
met weinig pretenties. Zo'n levenshouding 
noemen wij christelijk. Er willen zijn voor 
anderen . 
Samen met zijn vrouw was er de liefde 
en de zorg voor zijn gezin. Aan zijn klein
kinderen besteedde hij veel aandacht. En 
zó stond hij ook gelovig in dit leven : niet 
star, maar met een grote openheid naar 
mensen toe. 
Frits kon genieten van zijn duiven, van het 
fietsen in Gods natuur, maar ook van zijn 
knutselwerk, het altijd maar bezig-zijn . 
Aan het leven van deze doorzetter, die 
nooit klaagde en zeker geen medelijden 
wi lde, is nu een einde gekomen. Voor zijn 
leven zijn we elkaar en God dankbaar. 
We blijven aan hem denken in onze ver
halen en goede herinneringen. 
We weten, dat hij gelukkig is bij God en 
wij proberen in paps' lijn verder te gaan. 

Voor uw medeleven bij de ziekte en het 
overl ijden van Frits zijn we u erg dankbaar. 

Truus Nijkamp - Busscher 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, mei 1988 


