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Wil in uw gebed gedenken 

THEODORA MARIA DAATZELAAR 
weduwe van 

HENDRIKUS MARINUS KAMP 

Zij werd geboren op26 november 1920 te Amersfoort en 
overleed, gesterkt door het Sacrament der Zieken
zalving in het_ Streekziekenhuis Midden - Twente op 13 
apri l 1991 . Z1J werd begraven op het parochiële kerkhof 
te Deurningen op 17 april 1991 en hebben haar 
overgedragen in de handen van God. 

Moed_er was een eenvoudige vrouw die, toen ze jong 
was, In Dèurn1ngen kwam en daar erg veel moeite mee 
had. Ze miste de grote stad, en kon de mensen niet 
verstaan. Ze had moeite zich bij de mensen aan te 
sluiten. Het liefste was ze in huis. In alle bescheidenheid 
zocht zij haar weg, hard werkend, altijd bezig met de 
huishouding, de kinderen en vader, waar ze 40 
gelukkige jaren mee heeft gehad. Ze hield veel van de 
natuur, de tuin en de bloemen om haar heen. 
Ze was erg gelovig, zolang ze kon ging ze naar de kerk. 
Na de dood va,n haar man was haar levensmoed weg. 

In haar binnenste ontstond een onherstelbare leegte. 
Het alleen zijn viel haar erg moeilijk. Ze trek zich steeds 
meer terug. Haar verstand liet geleidelijk aan te wensen 
over. We leerden een heel andere moeder kennen een 
moeder die de macht ontbrak zich nog verstaanb;ar te 
maken. Veel steun heeft ze ontvangen van buren -
noabers en wijkverpleging. Toch wilde ze tot het laatst 
toe in haar eigen huis blijven. Als ze weer in het 
ziekenhuis lag, was het eerste en het enige wat ze zei: 
"Ik wil weer gauw naar huis". Naar huis waar ze de 
herinnering aan vader zo goed kon bewaren, vond ze 
haar rust. 
Ze was de laatste tijd erg ziek. Haar lichaam en geest 
lieten haar in de steek. 
Nu is al haar lijden over. 

Moeder Maria, sta ons bij 
en laat haar toe in de vreugde van Jezus, Uw zoon. 

Bij U, mijn hoogste goed, mijn God, 
bij u ben ik geborgen. 

'Dag :Ma en Oma, rus t zac.fit. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en uw 
deelneming na het overlijden van onze moeder en oma 
zeggen wij u hartelijk dank. ' 
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