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In dankbare herinnering aan 

Fien Kamphuis 

echtgenote van Jari Reestman 

Geboren te Erisc~ede 11 septeMber 1921 On
verwachts overleden n het Twenteborg z1eke:ri
huis te Alrrelo op 21 oktober 1996. Na een 
plechtige uitvaartdie'lst hebber WIJ va'l haa· 
afscheid genorren 'l tiet cre'llatom1m te Almelo 
op 25 oktober 1996. 

Fien groeide op 1ri E'lschede waar zi, op de 
zelfde basisschool zat als Jan Je•en g1'1ger 
voorbij maar op een goede dag kregen ZIJ el
kaar lief en beloofden ziJ elkaar trouw in de kerk 
op 7Juni1947. Omdat Jan m Den Haag z11n werk 
had. gingen z1, daar wonen op een mooie plek 
dichtbij het Vredespaleis Het was een mooie 
rustige plek waar zij zich prima thuis voelde. Zij 
vond het heerlijk om in de tuin bezig te zijn met 
planten en bloemen. Zij hield van de aarde. Maar 
zij hield ook veel van haar kinderen en kleinkin
deren. Geen moeite was haar teveel om hen van 
dienst te ZiJn. Zij was alt11d vrolijk en blij. Wat er 
m haar hart omging, bleef ha<!r gereim. Zij 

klaagde nooit ook al voelde zij zich ellendig van
wege haar zwakke gezondheid. Al vanaf 1978 
sukkelde zij daarmee. Toch bleef zij belangstel
ling houden voor haar familie en naaste omge
ving. Z11 was een ieve, attente vrouw. die graag 
iets 1ekkers klaar 'îlaaKte. Zij was ook een ge
lovige vro1.Jw en gmg troi..w naar de kerk. lr '>:iar 
geloof vord ze kractit tiet leven te '1eMf'•~ 1c 1?5 

het op haar afkwam in Den Haag, (';' ·· ·1• J 
en tenslotte in Albergen. waar Z', 'TIC• lr rr _n 
eer heerlijke t Jd heeft genad. 
Haar blijheid en optimistische levenskiJK maak
ten raar to: eer tev•eden mens 
Het •s altijd eeri zwa~e slag als !e c-er d'ero.::·e 
rroet verliezen. Nog rroe11ijker •s het als dit z.o 
plotseli!1g gebeurt Maar dankbaar bidden w1, 
God, dat Hij haar zal beloren voor alles wat zi, 
voor haar man, kinderen en k.einkmderen heeft 
gedaan en betekend. Moge zij rusten 1n vrede 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
plotselinge overlijden van mijn vrouw, onze 
mammie en omi, zeggen wij u oprecht dank. 

Jan Reestman 
Kinderen en kleinkinderen 

Albergen, 25 oktober 1996 
Hobergenstraat 47 


