
Ter herinnering aan 

Maria Wilhelmina ten Dam 
weduwe van 

Gerhardus Johannes Kamphuis 

Geboren op 16 oktober 1919 te Beckum 
Overleden op 8 februari 2007 te Losser 

Begraven op 13 februari 2007 te Lonneker 

Je bent opgegroeid in Beckum samen met 3 broers en 
2 zussen. Tot je huwelijk op 16 februari 1955 heb je 
thuis meegeholpen op de boerderij . 
Je bent getrouwd met de liefste man die ik heb gekend, 
Gerhard Kamphuis. Jullie kregen 2 kinderen waar je 
al je liefde aan gaf. Jij maakte je grote zorgen om wat 
er met mijn broer Harrie zou gebeuren als jullie er niet 
meer zouden zijn . Helaas neemt het leven soms een 
heel andere wending: Harrie overleed al op 32-jarige 
leeftijd. 
Toen pa nog leefde maakten jullie leuke uitstapjes en 
kwamen regelmatig in Duiven logeren . We gingen dan 
bijna altijd samen naar een kledingzaak in Zevenaar, 
waar ze jou precies kenden. Je ging niet vaak terug naar 
Twente zonder iets nieuws gekocht te hebben. 
Je was een eenvoudige, gelovige, eerlijke vrouw. Je 
stak je mening niet onder stoelen of banken. Ik kan me 
nog goed herinneren dat oom Gerard wel eens tegen pa 
zei "jij hebt er toch ook één van ten Dam?" 
Het plotselinge overlijden van pa kwam heel hard aan. 
Vlak daarna kreeg je een nieuwe heup, en overleden je 
jongste zus en de laatste broer die je nog had. 

Desondanks heb je op bewonderenswaardige wijze de 
draad weer opgepakt. 
Je genoot er altijd van als er "volk" kwam. Zolang je kon 
zorgde je voor iets lekkers bij de koffie en een stukje 
kaas of worst bij de "borrel". 
De laatste jaren ging het lopen steeds moeilijker. Met 
hulp van familie , buren en thuiszorg heb je nog zo lang 
mogelijk inje eigen huis aan de Bergweg gewoond. Toen 
dat écht niet meer ging, legde jij je neer bij het feit dat 
je naar een appartement in Losser ging verhuizen. We 
hebben nog samen nieuwe vloerbedekking en gordijnen 
uitgezocht. Je was dankbaar voor de goede verzorging 
van alle broeders en zusters in St. Maartens-Stede. 
Je hebt in je leven heel wat kaarsjes opgestoken. 
Misschien ben je daarom wel zo rustig en vredig 
ingeslapen. 
Met jou gaat een stukje Twentse taal verloren. Je kende 
heel wat spreekwoorden en gezegden . Met een hele 
mooie ga ik eindigen: ''wel in mien apteek wil wean, dee 
mot miene kruudn ok mer roekn". Met andere woorden: 
Je moet me maar nemen zoals ik ben. 
Lieve ma en oma, voor jou is vast een mooi plekje 
gereserveerd in de hemel. Je hoeft nu geen pijn meer te 
lijden. Bedankt voor je zorgzaamheid en liefde. 

Wij danken allen die met ons meegeleefd hebben tijdens 
de ziekte en het overlijden van onze moeder en oma. 

Harrie t 
Ria en Harry 

Rob, Linda, Jeroen 


