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In dankbare herinnering aan 

Franciscus Johannes 
Kamphuis 

Hij werd geboren op 25 augus
tus 1924 te Oud-Ootmarsum 
Op 17 november 1955 huwde 
hij te Ootmarsum met Anne Ma
ria Theresia Heesink God gaf 
hen 11 kinderenwaarvanArnold 
vroegt ijd ig door een ongeval 
van hen is heengegaan. Zelf 
werd hij plotseling van hen 
allen weggenomen door een 
hartstilstand op 9 juli 1984. We 
hebben zijn lichaam te ruste 
gelegd op ons kerkhof te 
Langeveen op 13 jul i d .o .v. 

Van sommige dingen word je je pas d iep 
bewust als je er op terug kunt zien. Frans was 
met al zijn vezels verbonden met vrouw en 
kinderen. Meer dan zijn woorden spraken zijn 
daden hierover een duidelij ke taal. Hij was 
dag en nacht met hen bezig. En als hij hen 
wi lde plezieren dan vond hij in de natuur. 
waarin hij zich zo thuis voelde. de middelen 
om dit te uiten. 

Zoals een bloem gelijkel ijk wi l zijn voor 
iedereen. zo bleef Frans gelijkelijk voor al 
zijn dierbaren in vreugde én in pijn. Hij bleef 

bij hen, ook al was hun gedachtenwereld 
soms zo geheel anders dan de zijne. 

Het is deze trouw die hem bijzonder kenmerk
te en d ie bij hem een eigen k leur had. In deze 
trouw vond hij zijn pijn. maar ook zijn 
vreugde: zijn gezin was zijn trots. In deze 
trouw was hij ook op zi jn best en hierdoor 
maakte hij vele vrienden. In deze trouw heeft 
hij ons een stukje evangelie nagelaten . 

Goede Vader. 
Ondanks onze d roefheid w illen wii U 
toch bedanken omdat Kamphoes Frans 
zo in ons leven is geweest. 
Dat zijn trouw aan mensen d ie hij ons als 
zijn erfenis heeft nagelaten. onder ons 
aanwezig mag bl ijven, naar het voorbeeld 
van Hem. in wie ook wij , samen met Frans. 
geloven: Jezus Christus, onze Heer: 
en dat het ons met elkaar verbonden mag 
houden Wij vragen U dit ook op 
voorspraak van ons aller moeder Maria. 
Amen. 

Voor uw medeleven bij het overlijden en uw 
aanwezigheid bij de begrafenis van hem, die 
ons zo dierbaar was, betuigen w ij U oprechte 
dank. Het was voor ons een echte steun en 
troost. 

Mevr. A. M. Th. Kamphuis-Heesink 
Kinderen en familie 

Langeveen, jul i 1984 
Hardenbergerweg 189 


