
Da nkbare herinnering aan 

WILH ELMINA KAMPHUIS 
sinds 1962 w eduwe van 

GERARDUS HENDRIKUS KAMPHUIS 

Zij werd geboren op 14 januari 1901 te 
Reutum. Gesterkt met de H.H. Sacramen
te n der Zieken is zij vredig ontslapen op 
zondag morge n l 3 februari 198, te Enschede. 
Haar l ichaam legden we op donderdag 17 
februar i te ruste op het R.!<. Kerkhof in 
De Lu tte, 

Met grote dankbaa rhe id denken wij teru g 
aan onze moeder en oma. Zonder zich op 
de voorgrond te plaatsen viei zij op door 
geestighe id. geduld en zorgzaamheid. Tot 
aan de laatste da g van haar leven volgde 
zij nauwkeurig 't we l en wee va n de we
reld om haar heen. 
Haa r lichaam was ve rzwakt en iedereen die 
haa r ke nde. zag, dat ze zich de laatste ja
ren met moeite steunend op haar stok nog 
kon verplaatsen. 
Groot was haar geloof en het was steeds 
een feest voor haar als ze de H. Commu
nie thuis mocht ontvangen. 
Ik leef niet lang meer waren vaak de woor
den die zij de laatste tijd sprak. De laatste 
avond dat zij in ons midden was zong ze 
nog dit lied: 

Er staat een stoe l voor altijd leeg 
Nooit meer zie ik uw gezicht 
Het altijd donker is bij helder zonnelicht 
En als ik jouw portret bekijk aan de wand 
Dan word ik als een kind zo klein 
En door w eemoed overmand. 

Toen we haar 's morgens naar het zieken
huis bra ch ten keek ze door het raam en 
zei . jaren heb ik er doorgekeken naar bui 
ten maar dit is de laatste keer. 
Ze klaa gde nooit. Ze wa s zonder w oorden 
toch dankbaar aan degene bij wie ze de 
laatste ja ren "thuis" mocht zijn . Moeder 
bedankt voo r alles. die ons in geloof en 
werk is voorgeg aan en moge God haar 
,, bij vade r" in de eeuwige heerl ij kheid op
nemen. 

Wij zijn oprecht dankbaar voor uw mede
leven tijdens zi ekte. overlijden en begrafe 
nis van moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 

De Lutte, februari 1983 
Fleerderhoekpad 6 


