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Wil in dankbaarheid gedenken 

Grada Antonia Beidhuis 

Geboren te Deurningen op 24 mei 1903. 
Sinds 19 juni 1988 weduwe van 

GERARD KAMPHUIS 

Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken in de 
vrede van Christus overleden te Enschede op 10 
augustus 1994. Na een plechtige Eucharistievie
ring in de kapel van 't Dr. Ariënstehuis hebben 
wij op 16 augustus haar lichaam ter ruste gelegd 
op de Wasterbegraafplaats te Enschede. 

Wat een voorrecht, dat wij zeggen mogen: Zij 
was een lieve moeder en een fantastische oma! 
Haar zorg voor vader, haar kinderen. kleinkinde
ren en zoveel anderen kende geen grenzen. 
En terwijl zij zich wegcijferde voor iedereen bleef 
zij enkel liefde uitstralen en warmte en hartelijk
heid . 
Daardoor was zij niet enkel de bindende factor in 
het gezin, maar wist zij ongewild ook veel ande
ren aan te trekken. 

Gelukkig met vader, ruim 50 jaar. bleef zij ook 
toen het moeilijk werd de sterke vrouw, zorg
zaam, altijd positief ingesteld, iemand met een 
grote veerkracht en incasseringsvermogen, stre
vend naar de hoogst mogelijke kwaliteit van le
ven en alwat onvermijdelijk was vol geloof aan
vaardend uit Gods hand. 
Sterk meelevend met haar kinderen en kleinkin
deren verstond zij de kunst om iedereen in zijn 
eigen waarde te laten. 
Intens kon zij genieten van de wonderen van 
Gods schepping: van de bloemen en de vogels 
en van haar witte merel in de wintertuin. 
Heel haar levensinstelling kwam voort uit haar 
rotsvast geloof. 
Zoals haar zorg voor haar uiterlijk enkel een 
weerspiegeling was van haar innerlijk leven. 
De Eucharistie daarbij was haar grote kracht
bron. 
Maria haar inspirerend voorbeeld. 

,.Heer God en Vader: wij danken U voor de rijk
dom van dit leven. 
En dat zij ónze moeder was en ónze oma" I 

Uit dankbaarheid voor Uw zorg en hartelijk me
deleven en ter gedachtenis aan onze lieve moe
der en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 


