
Wilt in uw gebed denken aan 
HERMANUS HENDRIKUS WISKAMP 

echtgenoot van 
Wilhelmina Theodora van den Bos 

Hij werd geboren op 12 mei 1903 te 
Baak. Hij 1s plotseling overleden in de 
avond van maandaçi 13 februari 1984 te 
Baak. Hij is begraven op vrijdag 17 
februari d.o .v. op het R.K. Kerkhcf te 
Baak. 
Bij het graf van Lazarus sprak Jezus: 
" Ik ween omdat hij, dien ik liefhad, is 
heengegaan." Met alle recht moogt ook 
gij dus bedroefd zijn en wenen bij de dood 
van uw man, vader en opa., die de zijnen 
liefdhad en door de zijnen werd bemind. 
Zo sterk was de band tussen u en hem. 
Plotseling kwam de dood, geheel on
verwacht. Voor zijn dierbare vrouw en 
de kinderen kwam het hard aan, maar 
voor hem zelf mogen we het als 
een zegen zien. Hij had er tijdens zijn 
leven in een vertrouwelijk gesprek met 
vrouw en kinderen wel eens over ge
praat, dat dit voor hemzelf wel een 
mooie dood zou zijn. ook al zou het voor 
hen die achterbleven pijnlijk aankomen. 
HIJ hoefde de plotselinge dood ook eigen
lijk niet te vrezen, want hij was een diep
gelovig man geweest, die vertrouwde op 
de Heer. Hij was klaar voor de reis naar 
het Eeuwig Vaderland. Hij is een trouwe 

liefhebbende man geweest voor zijn 
vrouw en een zorgzame vader voor zijn 
kinderen. En zijn kleinkinderen zullen 
de hartelijkheid en de vriendelijkhe,d 
van grootvader erçi missen. Er moge ook 
dankbaarheid zijn omdat hij zo'n hoge 
leeftijd heeft mogen bereiken en noçi zo 
lançi gezond en werkzaam is geweest. 
In oktober 1962 mocht hij nog rr.et zijn 
zorgzame vrouw temidden van de kin
derschaar en zijn gehele familie zijn 
veertigjarig huwelijksfeest vieren. En op 
12 mei 1983, op het feest van de Hemel
vaart van onze Heer, vierde hij nog blij 
en gezond zijn tachtigste verjaardag. Wij 
zoeken onze ~racht in ons Geloof . .,Wij 
geloven dat Jezus is gestorven en weer 
opgestaan; evenzo zal God hen die in 
Jezus zijn ontslapen levend met Hem 
meevoesen. En zo zullen wij voor altijd 
samen zijn met de Heer. Troost elkander 
dan met deze woorden." 
1 Thess. 4, 14, 17b-18. 

Mogen wij U hartelijk dank zeggen voor 
de vele blijken van medeleven en be
langstelling door U betoond, na het plot
seling overlijden van mijn geliefde man, 
onze zorgzame vader en opa. 

W . Th. Wiskamp-van den Bos 
kinderen en kleinkinderen 

Baak, februari 1984. 




