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Hij had nog zoveel plannen, 
hij wilde nog zoveel doen. 

Het is voorbij, 
het hoeft niet meer, 

1 is niet meer dan, maar toen. 

Met grote verslagenheid gedenken wij 

Henk Nijkamp 

echtgenoot van Annie Nijkamp-Post 

Hij werd geboren op 7 maart 1947 te Oldenzaal en 
overleed op 11 mei 2005 thuis in Hardenberg. 
Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens de 
uitvaartmis in de Heil ige Drieëenheidskerk te 
Oldenzaal op 17 mei 2005. 

Bedankt voor het medeleven en de belangstelling 

Annie 

Voetbal was van kind af aan Henk zijn lust en zijn 
leven. Het mogel ijke kampioenschap van vv 
Oldenzaal (zijn jongens) mag hij helaas niet meer 
meemaken. Ook zijn moeder hield van voetbal en 
belde tijdens de rust van Nederland - Duitsland altijd 
naar Frans en Henk om de jongens te stangen. 
Henk leerde Annie kennen aan de Bentinckstraat in 
Oldenzaal, het was liefde op het eerste gezicht en 
dat was na ruim 38 jaar nog steeds het geval. 
Henk was een geboren en getogen Oldenzaler, waar 
hij samen met Annie ruim 25 jaar bij stomerij Accu
raat gewerkt heeft. Na sluiting van het bedrijf, 6 jaar 
geleden zijn zij verhuisd naar Hardenberg om met 
veel plezier voor de familie Olsman te gaan werken. 
Henk beschouwde de familie Olsman meer als fami
lie dan als werkgever. 
In hun vrije tijd gingen zij altijd met hun 3 hondjes 
naar de Camping 't Heideveld in Weerselo, en ook 
kwamen zij al ruim 30 jaar regelmatig in het plaatsje 
Kövenig aan de Moesel in Duitsland. 
Bij Henk en Annie was er altijd voldoende eten en 
drinken in huis, want boodschappen doen was een 
van Henk zijn liefhebberijen. Het liefst ging hij met 
zijn Annie op zaterdag naar Duitsland winkelen. 

Henk laat door zijn plotselinge dood een grote leegte 
achter bij Annie, familie, vrienden en kennissen. 

HENK we zullen je missen. 


