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In liefde en dankbaarheid blijven wij 

verbonden met 

ALBERTUS JOZEF KAMERICH 

echtgenoot van 

Johanna Margaretha Paulina Velthuis 

Hij werd geboren te Oldenzaal 12 maart l 928 
en stierf. gesterkt door het Sacrament van de 
zieken, in het ziekenhuis van Enschede 17 no
vember 1976. In de Christelijke hoop op een 
eeuwig leven vierden wij op 22 nov. d.a v. bij 
zijn uitvaart de Eucharistie ter gedachtenis aan 
Christus' dood en verrijzenis. Daarna hebben 
wij afscheid genomen in het Crematorium te 
Usselo. Zelf leeft hiJ nu voort voor altijd bij 

zijn God . 

Het valt ons zwaar afscheid te moeten nemen 
van onze dierbare man en onze li eve vader. Meer 
dan ooit voelen wij nu de betrekkelijkheid van 
het leven en dat iedere mens onderweg is naar 
het Huis van God. 
Hij was een gelovig mens met veelzijdige gaven, 
die gelukkig leefde in zijn gezin met zijn dier
bare vrouw en zijn vijf kinderen. Zij waren zijn 
vreugde en trots - zijn zorg tot de laatste dag. 
Vrolijk en optimistisch van aard was hij 'n vriend 
van velen en had hij een grote belangstelling 
voor het leven in Oldenzaal. 
Hij hi eld van muziek en zong met liefde bij de 
zondagse Eucharistie het Gregoriaans en de meer
stemmige muziek - als vereerder van St. Cecilia, 
op wier sterfdag wij zijn uitvaart vierden. 

Tot op zijn ziekbed spreidde hij vreugde en te
vredenheid om zich heen en sprak hij zijn ge
lovig vertrouwen uit in de leiding van God, zijn 
Vader. Het leven, dat zijn God hem eens gege
ven heeft, mag hij nu voortzetten in Gods eigen 
buis. Voor zijn vrouw en zijn kinderen is zijn 
sterven een zwaar verlies. Mogen zij getroost 
worden door de gedachte, dat haar man en hun 
vader het een groot goed beschouwde te leven 
in geloof, in nauwgezette plichtsbetrachting en 
met een belangstellende zorg voor zijn dier
bare vrouw en kinderen. 

Goede God, wij danken U dat wij zo'n 
goede nrnn en vader hebben gehad. 
Help ons verder te leven in dezelfde 
geest, waarin hij heeft geleefd : 
Vol geloof in God die het beste met 
ons voor beeft en elkander helpend . 

Mogen onze gebeden hem vergezellen. 

Voor Uw blijken van medeleven ondervond en 

na het overlijden van mijn lieve man en 

onze zorgzame vader, betuigen wij U onze 

hartelijke dank 

J. M. P. Kamerich -Velthuis 

en kinderen 
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