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In onze herinnering en ons gehed gedenken 

wij dankbaar 

Gertruda Hendrika Oude Nijhuis 
weduwe van 

ANTONIUS GERHAROUS KAMPHUIS 

Zij werd geboren 27 augustus 1908 te Nord
horn. Op 3 januari 1985 overleed geheel on
verwacht haar man. Ze woonden toen aan de 
Clematissrraat. Toen waren ze bijna 50 jaar ge
trouwd. Uit hun huwelijk werden vier kinde
ren geboren. De laatste 2 maanden heeft moe
der doorgebracht in het verpleeghuis alhier. 
waar zij liefdevol verzorgd is. Ook zij overleed 
plotseling op donderdagmorgen 4 juli 1991 in 
Gerardus Majella. Na de gezongen Requiemmis 
op 8 juli d.o. v. hebben wij haar lichaam bij 
haar man te ruste gelegd op her kerkhof van 
de St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Samen met vader leidde zij vroeger de rijwiel
zaak aan de Eurowerft. 

Moeder stond altijd klaar voor iedereen. ze was 
eenvoudig en opgewekt van aard en wilde 
niemand tot last zijn. 

Zij hield van bloemen in haar tuin, van vogels 
en in haar goede jaren fietste ze veel met va
der door de prachtige natuur. 

Daarom is het begrijpelijk dat ze met enige 
huiver naar het verpleeghuis ging. 

Daags voor haar overlijden is zij nog bij haar 
dochter geweest op De Brink. 

De kleinkinderen hadden bij oma een warme 
plaats in haar hart. 

Ook met haar buren in de Clematisstraat had 
ze goede contacten. ook daar zal ze gemist 
worden. 

Moeder had een diep geloof. ze was een echte 
Maria vereerster. meer dan 25 maal is zij naar 
Kevelaar geweest, vaak iu gezelschap van haar 
man. Ook voor Pater Titus Brandsma had zij 
een grote verering. Op moeilijke momenten 
riep zij hun voorspraak in. 

Wij denken hierbij aan het overlijden van haar 
man en haar kleiokind Gertie. 

Moge zij nu door God beloond worden voor 
het vele goede dat zij onopvallend en met een 
grote vanzelfsprekendheid vele jaren gedaan 
heeft. 

Rust ia vrede en moeder bedankt voor alles. 

Maria Moeder van Altijddurende Bijstand. 
bid voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden na het over
lijden van onze beminde moeder. schoonmoe
der en oma, betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

Familie Kamphuis 


