
In liefdevolle herinnering aan 

Herman Kamphuis 
echtgenoot van 

Marietje Kamphuis-ten Venne 

Hij werd geboren in Losser op 1 O januari 1928 
en overleed na een kortstondige ziekte, voor
zien van het H. Sacrament der Zieken, in het 

ziekenhuis te Enschede op 20 juni 2001. 
Na de gezongen uitvaart in de 

H. Maria-Geboortekerk te Losser op 
maandag 25 juni, werd zijn lichaam 

gecremeerd te Usselo. 

Herman groeide op in een groot gezin, waar hij 
al vroeg zijn steentje moest bijdragen door aller
lei werkzaamheden te verrichten in de bouw en 
textiel. 
Later werkte hij met veel inzet als buizenlegger 
in de wegenbouw. Hij trouwde in 1950 met 
Marietje ten Venne en samen kregen ze drie kin
deren en zeven kleinkinderen. 
Herman was een sterke persoonlijkheid met een 
enorme wilskracht en doorzettingsvermogen. Hij 
hield veel van zijn vrouw en samen vormden zij 
een hechte eenheid. Waar de één was, was ook 
de ander. Herman was een sterke man, hard 
voor zichzelf en resoluut in zijn beslissingen. 

Niemand deed tevergeefs een beroep op hem. 
Zijn gevoelens uiten vond hij moeilijk, maar hij 
was zeer betrokken bij het wel en wee van zijn 
vrouw en zijn kinderen. 
Hij hield van de natuur en ging graag met zijn 
vrouw wandelen, fietsen en dagtochtjes maken. 
Ook genoot hij intens van de vogels met hun 
gezang om hun huis. Zijn tuin en het kweken 
van buxussen waren zijn grote trots. Met grote 
dankbaarheid kijken we terug op hun 50-jarig 
huwelijk, dat we met ons allen hebbengevierd 
op 17 november 2000. 
Rustig en met volledige overgave heeft hij zijn 
leven teruggegeven aan zijn Schepper, niet 
wetende dat hij samen met zijn jongste broer 
Gerard, die wekelijks bij hem kwam. afscheid 
moest nemen. Wij zijn dankbaar dat hem een lij
densweg bespaard is gebleven. 

Lieve man en vader, bedankt voor alles en rust 
in vrede. 

Graag willen wij iedereen bedanken voor de 
belangstelling en blijken van medeleven tijdens 
ziekte en overlijden van mijn lieve man. onze 
vader, schoonvader en opa. Dit is voor ons een 
grote steun. 

Marietje Kamphuis ten Venne 
Kinderen en kleinkinderen 


