
je go( ons liefde, geborgenheid en 1rouw. 
Wij hebben genolen van de jaren mei JOU. 
Wij weien dot hel JOU ook goed heefl gedaan, 
moor wot zullen we je missen bij het verdergaan. 

In dankbare herinnering aan 

Harry Nijkamp 
echtgenoot van 

Truus Damhuis 

Hij werd geboren op 25 augus
tus 1937 te Geesteren, overleed 
gesterkt door het H. Sacrament 
der Z ieken op 1 1 juni 1998. Op 
15 juni hebben we afscheid van 
hem genomen tijdens de gezon

gen uitvaartmis in de St. Pancratiuskerk te Geesteren, 
waarna we hem begeleid hebben naar zijn laatste 
rustplaats op het kerkhof aldaar. 

Met het overlijden van pa gaat iemand van ons heen. 
die een leven van zorg en hard werken heeft gekend. 
Hij is opgegroeid in een gezin van 8 kinderen. Vanaf 
zijn l 8e 1aar was hij bezig het bedrijf verder op te 
bouwen. Samen met Gerrit heeft hij ervoor gezorgd 
dat het bedrijf geworden is tot wat het nu is. Dit was 
zijn lust en zi1n leven. Op 12 juni 1965 1s hij getrouwd 
met Truus. Uit dat huwelijk zijn 4 kinderen geboren. 
Trots was hij op zijn vrouw en kinderen en wij waren 
beretrots op hem. Hij leefde met alles mee. waar wij 

mee bezig waren. Behulpzaam als hij was. Eerst zijn 
eigen huis gebouwd, daarna het huis van Richard en 
nu was hij druk bezag op de bouw van Anita. Wi1 kon
den altijd op hem rekenen. 
Zondags stond hij getrouw met ma " langs de lijn" om 
zijn voetbalclub Stevo aan te moedigen. Na jaren hard 
werken kreeg hij eindelijk een rustiger leven. Hij wou 
nog zoveel doen samen met ma. Nu had hij tijd voor 
Zijn grootste hobby's: de tuin en zijn kleindochter 
linsey. Maar er was hem niet zoveel tijd gegund, door 
ziekte werd alles anders. Toen hij hoorde dat hij onge
neeslijk ziek was. wa$ de klap groot. Alles heeft hij 
geprobeerd om het te overwinnen, geknokt heeft 
hij .. . Hij wilde ook zo snel mogelijk naar huis. om 
daar de laatste week van zijn leven door te brengen. 
Gelukkig kon hij thuis door ons verzorgd worden. 

Gesteund door zijn geloof, geven wij hem uit handen 
en vertrouwen hem toe aan God. 

Lieve Harry. pa, opa bedankt voor alles! 

Wij danken iedereen die hem tijdens zijn ziekte heeft 
gesteund en voor uw medeleven aan ons getoond na 
zijn overlijden. 

Geesteren. juni 1998 

Truus N1jkamp - Damhu1s 
kinderen en kleinkind 


