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In liefde' olle herinnering aan 

Wim Kamphuis 
echtgenoot ,.an Wilm'" \ tr k 

Gcbomi te Agelo op:?~ maMI 195~. 
o-<-rlcden re Oi.crdinld op 3 december 1999. 

Bcgra' en op S december 1999 op het 
R.-K Kerkhof te Overdi~kcl. 

Wim v.a' handel,man in han en meren. Al heel jong 
hegon hlJ een handel in kalveren. In het begin v.al prirni· 
tief maar ulleni;' profo"ioneler. Na verloop v;m enkele 
jaren wa' hij een van de prij,bepaler• op de markt van 
Doet me hem en Zwolle. Il ij had een ongelootlaJk goeJe 
kijk op vee. Gccomhmcer<l met een uitwn<lcrlijk gchcu· 
gen gmg hem tten kalf mi•. Door 7.ijn omgang mei 
vekn had htJ een goede kiJ}; op men~n en maakt hij veel 
menden getuige de h:irtn·1-wannende reacties tijdens 
L1 jn z1cl..tc. 1 hJ h3d geen enkele moeite om contact 1e 
leggen met men~. hiJ bleef zichzelf en lenc nicl op 
rang of stand. 
\\ im "11' an:uraat en slipt m Lijn v.erl.., op papier moest 
alles direct •JP orde LtJn Lodat niemand op L.ÏJn geld hoef · 
de te \\ 111;h1cn. 
H1J leefde voor 7iJn familie, in hijna alles hetrol.. hlJ hen 
Of het nu gmg om de aanschaf van voorwerpen of de 
afloop van een 1rn"'a1:1ic; hij bcl<le even naar <lc hn>crs. 
Oot.. moeder Alink nam een bijzonder plekJe m 111 111n 
han. flcl was vas1e pril.. om haar op 1.ater<laga' on<l Il' 

b.!.toeken. Wim voerde dan 11.!t hoogslc woor<l met al 
LIJn grappen en grollen. De tafel moest het \'aak ontgel· 
den als hij met de vum zijn ,·erbaal kracht biJIC!IC. Zijn 

kaan,Tienden Lullen dil .teler hèrkcnnen. Viel er iets te 
'ieren dan was Wim de gangmaker. Altijd was hij pre
l'ent op de verjaardagen van 11in neetje• en nichtjes. 
Oom Wim was een ec.:hte kindervriend. vooral Tanja had 
lÎJn han gestolen. Zonder Wilma wa<; hij onthand: als 
het een.s geheurde dat 1c langer v. egbleef belde hij net 
zolang tot hij contac.:t had. Ze l.01l<kn niet 1onder elkaar. 
Vanaf het begin waren '-1il$<:h3 en '-1arl.. ook zijn kinde
ren. omgekeerd wa.s hij hun trotse pappa Hij stimuleerde 
hen in hun opleiding en beroep en was nauw betrokken 
bij hun v.el en wee. Geen moellC wa' Wim teveel als het 
2iJtl ge1in betrof. De laat<;ic maanden van Lijn leven 
leverde Wim Lijn zwaarste striJd, een slnjd waarvan hij 
wbl dat hij de vcrlic.ter LOU Lijn. Vol bewondering den· 
ken wc terug aan de manier "'aarop hiJ omging met ziJn 
mkte. Hij wilde geen beklag ondanks de vrcsdijke pijn. 
H j dc.....i zijn ziekte niet voorkomen al' iets angstaanja· 
gend maar aanvaardde het vol Godwenroul!<en. Ah hel 
e\ en ging nam hij vanuit 11jn hed nog iniliat1cven om de 
'oongang na LiJn heengaan 11: contmuercn. OankliJ de 
hefJc,olle \'Crzocging door lijn Houv. en kmderen kon 
Wim ziJn laaNe weken thuis doorbrengen. 

\\1m.Je bhjft voor altijd in ons han. 
De fanlilie 

Wi.i willen u bedanken die 10vecl bclanptelling heeft 
getoond tijdens de lickte en na hel overlijden van Wim. 
!lel besef dat u 10 hebl mccgelcctd met ons verdriet. 
doet ons goed. 

Wilma. \forl, Mascha en Theo 
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