


In liefdevolle herinnering aan 

Francisca Margaretha 
Kamphuis-Fleer 

"Fransje" 

weduwe van Gerhard Kamphuis 

* 5 april 1937 - t 8 november 2013 

Fransje is geboren in Overdinkel. Ze was de 
oudste uit een gezin met vier kinderen. Na haar 
schooltijd tot aan het huwelijk met Gehard 
heeft ze in de textiel gewerkt. Ze hebben één 
zoon gekregen en woonden aan de Lutterstraat 
in Losser. 
Fransje was sinds haar geboorte al klein. Ze 
moest hierdoor wel dapper zijn . Ze was zeker 
niet op haar mondje gevallen en kwam op 
voor haar eigen rechten. Ze was hierdoor niet 
altijd even makkelijk in de omgang. 
Ze hield van bloemen. Met het kleinste 
bloemetje, of het nou gekocht was of uit de tuin 
kwam, was ze al blij. Ook de vele busvakanties 
naar Oostenrijk met familie en vrienden waren 
een hoogtepunt in haar leven. Jarenlang was 
het breien van sokken voor familie en vrienden 
een grote hobby van haar. 
Na het overlijden van haar man werd ook haar 
gezondheid minder. Suikerziekte, nier-dialyse, 
botbreuken en diverse operaties en ziekenhuis-

bezoeken bepaalden haar leven. Al deze 
tegenslagen heeft ze moedig opgevangen. 
Ze ging in 2001 wonen in de Leurikshof. Ze was 
erg blij met haar woning aan de Vicarystraat. 
Het koffiedrinken in de Maartens-Stede en 
de kaartavondjes met de buurvrouwen vond 
ze erg leuk. Ook was ze erg trots op haar 
kleinkinderen. Overal in de woning hingen de 
foto 's. Ze werd altijd graag opgehaald om op 
bezoek te gaan bij de familie. 
Na de gebroken heup, de operatie en revalidatie 
ging ze steeds moeilijker lopen. Allerlei 
complicaties stapelden zich op waardoor de 
kwaliteit van haar leven steeds minder werd. 
Toch nog onverwacht is ze in aanwezigheid 
van haar zoon en schoondochter heengegaan. 
Haar kaarsje was op en is rustig uitgegaan. 

Onze dank gaat uit naar allen die hebben 
bijgedragen in haar behandeling, verzorging 

en verpleging. Zeker Carint Thuiszorg in 
Losser en de afdeling Nierdialyse van het 
Medisch Spectrum Twente hebben haar 

jarenlang uitstekend verzorgd. 

Wij willen u allen danken voor uw aanwezigheid 
bij het afscheid nemen van onze moeder, 
schoonmoeder en oma. 

Anita en Marcel 
Tim, Joey 


