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In dankbare herinnering aan 

Aly Kamphuis-Heerink 

sinds 10 apri l 1987 weduwe van 

Jan Kamphuis 

Ze werd geboren in Oldenzaal op 20 februari 
1933. Na een moedig gedragen ziekte is ze 
woensdag 27 december 1995 toch nog plotse
l ing overleden in het ziekenhuis te Oldenzaal. 
Op zaterdag 30 december hebben we haar li
chaam te ruste gelegd op het kerkhof in De Lutte. 

Veel te vroeg hebben we afscheid moeten ne
men van Ma. De ziekte die ze had was niet te 
keren, al vocht ze er nog zo tegen. Ze wilde het 
niet accepteren, ze wilde nog zoveel doen. Haar 
lichaam kon niet meer ze was totaal op. Zo ook 
op de middag toen we haar naar het ziekenhuis 
brachten, met een zucht en op haar laatste 
krachten kon ze nog in de auto komen. 's Avonds 
kwam er zelfs weer een glimlachje. Maar in alle 
rust 1s ze later op die avond vredig heengegaan. 

Ma was iemand die niet klaagde. Zelfs als ze 
naar het ziekenhuis moest voor opnieuw een be
handeling moest het bed nog even opgemaakt 
worden. Altijd paraat voor een ander. De laatste 
tijd ging dit telkens moeilijker. Het overlijden van 
Pa en de verhuizinQ naar het dorp deed haar 
pijn. Ze vertelde er niet veel over. Gelukkig heeft 
ze de bruiloft van haar zoon Hans met Lianne 
vol levenslust mogen meemaken, al wou het li 
chaam reeds toen niet alles meer. Gelukkig was 
ze ook als we met z'n allen b~een waren of in 
Oldenzaal of in ons eigen huis in De Lutte. 
Afgelopen zomer met z'n al len naar het Bere
bos was voor haar een feest. Maar reeds toen 
zagen we duidelijk dat haar krachten minder 
werden. De laatste dagen waren zwaar voor 
haar, ze kon het huis niet meer uit. Het eten en 
drinken ging moeizaam . Haar lichaam verzwak
te. Maar nooit hoorde je haar echt klagen, " een 
beetje rugpijn" was het enige wat je haar hoorde 
zeggen. Vreemd is het dan ook dat ie zo'n moe
der dan opeens moet missen. Het enigste dat 
achterblijft is de goede herinnering aan haar. 
Laten we dan ook met goede herinneringen te
rug denken aan Ma, zoals ze was voor ons en 
anderen, vol met zorgzaamheid en liefde. 
Ma we blijven je missen. maar hopelijk heb je 
Pa nu terug gevonden en leef je gelukkig ver-
der met hem .. . .. .. . 

Voor het medeleven en belangstelling, betoond 
na het overlijden van Ma, betuigen wiJ u onze 
oprechte dank. 

Hans en Lianne 
Marcel 


