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Hendrika Maria Heerink 
weduwe van 

Herman Kamphuis 

was een tevreden moeder en oma, die hield 
van eenvoud. Moeder is geboren op 8 mei 
1919 te Noord-Deurningen. Ze is opgegroeid in 
een gezin van elf kinderen. 
Samen kregen ze 4 zonen. Moeder zei altijd: 
"de dochters heb ik er later wel bij gekregen". 
Ook de 4 kleinkinderen konden altijd op haar 
aandacht rekenen. 

Na 30 jaar in Enschede te hebben gewoond 
waren pa en ma erg blij terug te kunnen keren 
naar Denekamp. 
Samen dichterbij de familie. 
Samen overal naar toe op de fiets. 
Samen de natuur in. 
Samen behulpzaam bij de kinderen. 
Moeder was een sterke vrouw en samen met 
vader was ze erg gelukkig. Na het overlijden 
van vader heeft ze enige tijd nodig gehad om 
de draad weer op te pakken._ Het gemis is altijd 

gebleven. De laatste jaren zei ze vaak: "dat ik 
nog zo lang zonder pa verder moet". 
Gelukkig kon ze toch ook weer genieten. Voor 
een potje kaarten werd altijd tijd vrijgemaakt. 
De kleinkinderen zijn door haar ook "kaartgek" 
gemaakt. Steevast aan de keukentafel in haar 
huisje aan de Aronskelkstraat. 
Elk jaar rond de 8e mei gingen we met z'n allen 
een weekendje weg, dat waren voor haar en 
ons bijzondere dagen. 

Naarmate het minder goed met haar ging had 
ze er vrede mee dat ze naar het Franciscushof 
te Ootmarsum ging verhuizen. Voor haar 
bekend terrein vanwege de dagverzorging. 
leder vriendelijk gebaar of woord van de ver
zorgenden deed haar goed. 
Van de bezoekjes van familie en bekenden kon 
ze enorm genieten. De uitstapjes met Maria 
waren voor haar waardevol. 

De laatste maanden namen haar krachten af en 
zag ze er naar uit vader terug te zien. 
Dit gaf haar de rust om van ons afscheid te 
nemen en vredig in te slapen. 

We willen een ieder langs deze weg bedanken 
voor alle blijken van medeleven. 
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