
Ter gedachtenis aan 

Catharina Egberdina de Jong 
weduwe van 

Gerardus Hermanus Velthof, 
eerder weduwe van 

Bernardus Johannes Oude Kamphuis. 
Zij is op 30 maart 1910 te Losser ge· 
boren en is aldaar op 4 december 1985 
in het verzorgingshuis St. Maartens· 
stede overleden. 

Sterven doe ;e niet ineens, 
maar af en toe een beet;e 
en alle beet;es die ;e stierf, 
't is vreemd, maar die vergeet ;e. 
Het is ;e dikwi1ls zelfs ontgaan 
;e zegt, ik ben zo moe, 
maar op een keer dan ben ;e 
aan ie laatste beet;e toe. 

Moeder heeft tijdens haar eigen leven 
ervaren dat het overlijden van een dier. 
bare ook betekent: zelf een beetje ster· 
ven. leder verlies, ook het verl ies van 
gezondheid, tekent een mensenleven. 
Heel veel indruk heeft voor haar het 
verlies van haar eigen moeder gemaakt. 
In verhalen over haar moeder maakte 
zij duidelijk hoeveel aandacht en zorg 
ze nodig had. Bij alle tegenslagen in 

haar leven heeft ze troost en steun ge· 
zocht bij haar eigen familie, haar broers 
en zusters. 
Mede door haar zwakke gezondheid 
was ze vaak omringd door de zorg van 
anderen. Op sommigen deed ze een 
heel dringend beroep, de band met an
deren werd in de jaren steeds minder. 
Moeder hebben we leren kennen als 
iemand die zorg behoefde, maar ook 
als iemand die heel bezorgj kon zijn 
voor anderen. 
Na het overlijden van haar tweede man 
is ze weer gaan wonen in haar geboorte· 
plaats Losser, dicht bij haar r.aaste fa 
milie. Het laatste anderhalf jaar werd 
haar gezondheid zwakker. Heel bewust 
nam ze deel aan een gezamenlijke vie· 
ring waarin ze het sacrament der zie 
ken heeft ontvangen Ze heefl om Gods 
zorg en genade gebeden. 
Mogen wij haar in onze gebeden ge
de~ken en dat zij mag leven in het 
licht van God. 

Allen die voor haar hebben gezorgd en 
al len die met ons hebben meegeleefd 
in deze dagen, willen wij op deze wijze 
van harte dank zeggen. 

Annie Albe rink·Oude Kamphuis 
Leo Al oerink 


