
In dankbare berinnering aan 

Anna Maria Campman 

Annie werd geboren te Montfoort op 26 juni 
1922. Zij was afkomstig uit een goed gezin. De 
herinnering hiervan droeg zij haar hele leven mee, 
stijl en voorkomendheid sierden haar. Zonder zich 
op de voorgrond te dringen was zij als bindend 
persoon aanwezig. In het contact met mensen wist 
zij, mee lerend als zij was, gemakkelijk het 
vertrouwen te winnen. Zij had een welwillend en 
luisterend oor. Begrijpend en geduldig wist zij 
naar mensen te luisteren met hun zorg en 
moeilijkheden. Mensen vonden bij Annie moed en 
vertrouwen. De bevestiging, die zij zelf ontving 
maar ook soms verlangde, stelde zij dan ook hoog 
op prijs. Annie heen zich bijzonder verdiensteliJk 
gemaakt voor de Banneuxbe"eging "Twente
Salland". Ook de Al lerheiligen bedevaart naar 
Kevelaer waren jarenlang in haar vcrtrouwde 
hand. De kerkelijke onderscheiding "PRO 
ECCLECIA ET PONTlfiCé" heeft zij met 
\Teugde en erkentelijkbeid ontvangen. De laatste 
jaren van haar leven was haar gezondbeid broos 

geworden. In voortdurend kontakt met haar zus Dora 
en haar toe,·erlaat Christel wist zij zich bemoedigd. 
Meer dan veertig jaar woonde zij in haar grote flat 
aan de Oldenzaalsestraat, begin november van het 
vorige jaar verhuisde zij naar een nieuwe woning, 
ook unziend op haar vcrtrouwde omgeving, zij was 
de koning te rijk. Helaas mocht zij maar kort 
genieten van haar nieuwe woning. In de vroege 
morgen van oudjaarsdag werd zij door ernstige 
benauwdheid overvallen, opname in het 
Streekziekenhuis Midden Twente was noodzakelijk 
geworden. In overgave ontving zij bewust het 
Sacrament van de Zieken. Helder van geest zei ze, 
"het is gOt!d zo", in de namiddag van de eerste dag 
van hetjaar 2002 ging Annie in vrede van ons heen. 
De Eucharistieviering van haar afscheid heeft plaats 
gevonden in de Basiliek van de 11. Lambertus te 
Hengelo (Ov.) op 5 januari, daarna zij is begraven op 
de R.-K. Begraafplaats aan de Deumingerstraat. 
Wij bidden dat Annie, op voorspraak van Maria, bij 
de Heer mag zijn en mag delen in het ecuwig Licht. 

Dank aan allen die Annic nog eens hebben bezocht, 
gebeld, of geschreven. Dat deed haar zeer goed. 
Dank voor uw medeleven met ons na haar overlijden 
en uitvaart. 

Fami lie Campman 

Hengelo (Ov.), 5 januari 2002 


