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Ter dankbare herinnering aan 

Franziska Elizabcth te Kampe - Bresher 
weduwe van 

Wilhelmus te Kampc 

Zij werd op 30 mei 1909 te Bocholt {Dld.) 
geboren en overleed op 6 augustus 1995 te 
Doetinchem. Op 9 augustus namen wij aldaar 
afscheid van haar in haar parochiekerk van 
Q.L. Vrouw Tenhemelopneming, waarna de 
begrafenis plaats vond op het oude parochie
kerkhof aan de Emmastraat. 

Sisca. zoals men haar noemde. heeft een 
lang leven mogen hebben. waarvan zij 4ï 
jaar in een fijn huwelijk he(> fl mogen del(> n 
met haar Willem. Samen zouden zij een heel 
groot gezin krijgen. 
De tijden waren dikwijls best wel hard. 
maar hard werken was haar vroeger in be
trekking wel aangeleerd. En voor hun gezin 
was beiden niets teveel. Het vcrlies van de 
kleine Lies. kort na de bevrijding. heeft beiden 
zeer diep getroffen; later zou zij nog twee 
van haar kinderen overleven, Lcna en Wim. 
Zij heeft op diverse plaatsen gewoond en 
"Oosseld" nam een bijzondere plaats bij 
haar in. !\adat zij in 19ï6 weduwe gewor
den was. heeft zij zo'n 1 ï jaar bij Lies en 
Sjaak ingewoond. waar zij meer dan alle 

zorg en aandacht kreeg. Het laatste jaar 
vond zij haar thuis in liet verzorgingshuis 
liet Weerdje. Ook daar had zij een fijne t(jd. 
Over het algenwen was zij erg levenslustig 
van aard. Zij genoot met name van uitgaan 
en van de aktiviteiten georganiseerd door de 
U.V.V., de Zmmebloem of de Papaver; g}'l1!en, 
kaarten, sjoelen. bingo · en niet te vergeten 
zingen! - zij genoot er enorm van. Maar met 
name genoot zij wanneer zij haar vele kin
deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
om zich heen had, zoals nog bij haar laatste 
verjaardag. Niemand zal toen vcrmoed hebben 
dat haar einde al zo gauw wu naderen. 
Zij is niet veel ziek geweest, maar toen de 
fatale ziekte ook haar trof was het gauw be
keken. Zij was erg op het geloof en ook 
moeder Maria nam een grote plaats in. 
Vol vcrtrouwen hebben wij haar dan ook bij 
de zickcnzah~ng aan de Heer toevertrouwd. 
Zij wist "Er is er uiteindelijk maar één die 
over mij gaat"; en daarbij wees zij dan naar 
boven. Moge de lleer haar nu geven wat 
geen mens haar ka.n geven. Zij ruste in vrede. 

Allen die iets voor haar hebben betekend en 
die met haar en ons hebben meegeleefd bij 
haar ziekte en rond haar overlijden: harte
lijk dank! 

Haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


