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weduwe van Lambertus Johannes Campmans 

Zij werd geboren op 17 augustus 1927 te Losser en overleed 
op 21 mei 2001 in het Geertruiden ziekenhuis te De-venter. 
Op 26 mei d.o. v. namen we in de H. Eucharistie viering van 
de H. Paulus kerk te Raalte afscheid van haar. Daarna werd 
ze bijgezet in het graf van haar man op de begraafplaats 
"Pleegste". 

Truus werd geboron in los:9el' en was de jongste van het 
gezin. Samen met haar 4 broers en 3 = woonde ze op 
een boerderij gelegen in Berghuizen. Op de l«ftijd van 
Twaalfjaar werd zij diabetes. In baar jeugd werlcte ze bij 
familie leden die hulp nodig hadden. Oolc hielp ze veel thuis 
op de boerderij om eieren te verkopen. Samen met haar 
broe1' Gerrit heeft ze haar oudct1I tot het laatst toe bijgestaan. 
Daarna ging zij naar Raalte en trouwde in 1972 met Bernard 
Campmans. Tot 1996 woonde ze op het ouderlijk huis van 
de Campmaoseo. Truus was een gastvrije vrouw. Ze vond 
het gei:ellig wannee1' er mensen kwamen voor de koffie en 
wanneer de jongens 's avonds wat langer door werkten 
bakte zij een eitje voor hen. Een van haar hobby's was 
breien. Ze heeft heel wat lcinderjurkjes gebreid die verstuurd 
werden naar Suriname. Samen met Zr. Jóse en Zr. Theodoor 
die haar vaak bezochten heeft ze veel gekaart. Vele keren is 
ze in Lourdes geweest en op vakantie bij de Familie in 
Canada. Toen ze kwam te wonen in een aanleunwoning van 
Zwanenwoerd maakte ze vele goede contacten met de 

medebewoners. Voortdurend nam ze deel aan de 
activiteiten. zoals bingo, sjoelen en kaarten. Ze heeft hier 
met veel plezier gewoond. Maar opeens sloeg het noodlot 
toe. Door haar gezondbeids problemen moest er een 
beenamputatie plaats vinden. En na het overlijden van haar 
man, kteeg ze baar tweede hartinfarct en daarna nog een 
beenamputatie. Toch wist ze zich er door te slaan en zei ze; 
"ja het is zo en ik moet verder". 
Na \'ffl>lijf van een jaar in het verpleeghuis "de Hartkamp" 
kon ze ,'et'der verzorgd worden op Zwanenwocrd. Hier was 
ze erg blij mee. Iedere ochtend woonde ze de H. mis bij en 
daarna gezellig koffie drinken met de andere bewol*S en 
thuis gekomen t.v. kijken en genieten van haar mooie 
bloemen, iedere 1cnop werd geteld. Voor de goede en 
liefdevolle verzorging die zij gehad heeft van de verzorgsters 
van Zwanenwoerd. Onze hartelijke danlc. 

Lieve Truus, 
Rust DU maar uit 
Vechten voor je leven hielp niet meer 
Je bent DU bij God de Heer 

Voor al U blijken van belangstelling en medeleven bij haar 
ziekte en overlijden van onze zus, schoonzus en tante zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Fam. Gosenshuis 
Fam. Campmans 




