
Bidt in dankbaarheid voor 

JOHANNES WILHELMUS CAMP 

Hij werd geboren te Zutphen op 
6 februari 1909. 

Sinds 5 februari 1983 was hij weduw
naar van 

ANNA ALBERTA LUCASSEN. 

Gesterkt door het H.Sakrament der 
zieken is hij in de Vrede van Christus 
overleden in 't Stadsmatenziekenhuis 

te Enschede op 2 oktober 1983. 
Met een plechtig,e Eucharistieviering 
in de kapel van het Dr.Ariënstehuis 

te Enschede, namen wij op 5 oktober 
afscheid van hem. 

Al l iet zijn gezondheid al lange jaren 
veel te wensen over, niemand ver
wachtte, dat hij moeder zo snel zou 
volgen naar een beier leven. 
Zorgzaam voor zijn gezin, deed hij 

zijn werk in de textiel en in de bouw, 
totdat hij al vroegtijdig invalide werd. 

Hij was een man met een sterke wil. 
die veel vroeg, van de zijnen en van 
anderen met wie hij samenwerkte, om
dat hij nog veel meer vroeg van zich 
zelf. 

Altijd actief betrokken bij het vereni
gingsleven, was hij tegelijk 'n begees
terd lid van het parochiële zangkoor 
en van de "Troubadours." 

Het moet hem zwaar geval len zijn, 
dat zijn invaliditeit hem dwong zijn ve
le werkzaamheden te stoppen, ook al 
vond hij er vreugde in, dat hij zich in 
het Dr.Ariënstehu is nog wat verdiens
telijk kon maken voor zijn medebewo
ners. 

Naast menselijke vreugde is hem het 
lijden, lichamelijk en geestelijk, niet 
bespaard gebleven. Maar in zijn groot 
g,eloof zocht hij steeds de kracht om 
zijn kruis te dragen. 

Dankbaar voor alles wat hij voor ons 
en vele anderen betekend heeft, ver
trouwen wij, dat de belofte van Chris
tus nu ook voor hem bewaarheid zal 
worden. .,Goede knecht, over weinig 
waart gij trouw, over veel zal ik u 
stel len: ga binnen in de vreugde van 
uw Heer." (Mt.25,21) 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven 
en ter gedachtenis aan vader. 

Kinderen en kleinkinderen 




