
Zijn leven was als een palet. 
Gevuld met heldere en donkere kleuren. 

Gedenk 

Lambertus Aloysius Telgenkamp 

weduwnaar van 
Elisabeth Johanna Hermina Olde Hengel 

Bertus werd geboren te Oldenzaal op 8 februari 
1914 en is op 17 november 1996 in alle rust te 
midden van zijn dierbaren overleden. 
Op 20 november 1996 hebben we in besloten kring 
afscheid van hem genomen. 

Zijn hele arbeidzame leven heeft in het teken ge
staan van de zorg voor zijn gezin. Naast het harde 
werken en de zorg wist hij ook van het leven te 
genieten. Met veel plezier denken we terug aan die 
ogenblikken waarin hij met ons genoot van de 
goede dingen in het leven. Verf liep als een rode 
draad door zijn leven. Naast zijn dagelijkse werk, 
als schilder en autospuiter, wist hij vaardig om te 
gaan met het penseel. Het naschilderen van wer
ken van grote meesters, zoals Rembrandt, deed 
hij met passie en respect. 

Na het overlijden van moeder in 1983 voelde hij 
haar afscheid als een grote leegte. Dit bracht een 
grote ommekeer in zijn leven . Het alleen zijn viel 
hem zwaar. Liefdevol werd hij opgenomen in het 
gezin van Bertus en Mariëtte waar hij nog dertien 
jaar van zijn leven heeft genoten. Veel heeft hij 
genoten van de kinderen en kleinkinderen die hem 
bezochten en van de dingen die om hem heen ge
beurden. Hij volgde steeds met belangstelling de 
gebeurtenissen in de wereld . Toch voelde hij de 
laatste jaren zijn einde naderen . Naast de geluk
kige momenten kende hij het verdriet om diegene 
die hem niet meer bezochten . Langzaam vloeide 
zijn levenskracht uit hem weg . Dankbaar voor het 
goede wat het leven hem gebracht heeft, maar toch 
met pijn in zijn hart is hij in het bijzijn van zijn dier
baren rustig ingeslapen. 
Vader en opa, bedankt dat je zolang bij ons was 
en we vonden het fijn dat wij het samen tot een 
mooi einde konden brengen. 

Onze oprechte dank voor het medeleven bij het 
overlijden van vader en opa. 

Namens de famil ie, 
B. Telgenkamp 




