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Oons Ma, 

In dankbare herinnering aan 

Riek Kamphuis-Heppenhuis 
Weduwe van Gerhard Kamphuis 

Zachtaardig, rustig en nooit op de voorgrond. Ze is 
opgegroeid in Langeveen, daar ging ze naar school en 
later ook werken. Toen ze eenmaal zo oud was om te 
gaan dansen kwam ze "oons pa" tegen, waarmee ze 
in 1952 is getrouwd. 
De jaren daarna kregen ze zeven kinderen, het was 
hard werken voor "oons pa en ma" om iedereen in de 
kleren te houden en te voorzien van eten en drinken. 
Zwaar viel haar het verlies van "oons pa", nu moest ze 
alleen verder. Er werd een nieuw huis gebouwd aan 
de Almeloseweg met daarin haar trots de voorkamer. 
Eindelijk een thuis waar ze samen met de kinderen 
fijn kon wonen. Ze werkte veel in de tuin, dat was 
haar lust en haar leven. 
Op 't fietske naar Tubbig om te gaan zwemmen of te 
kaarten met de vriendinnen. Af en toe is ze nog naar 
het buitenland op vakantie geweest . De kinderen 
werden intussen ouder en na vele trouwerijen, 

mocht ze Oma worden van zestien kleinkinderen. 
Als een moederkloek zat ze er op zondag tussenin, 
zichtbaar genietend van de drukte. 
Het bracht haar veel vertier want genieten van 
kinderen waar je geen werk mee hebt was voor "oons 
ma" luxe. 
Naarmate ze ouder werd ging het met lopen niet 
meer zo best. 
Het gevolg was dan ook dat ze niet meer zo vaak de 
deur uitkwam. Zo had ze veel tijd om na denken, ook 
over het verlies van haar zoons Bennie en Leo. 
Hun namen en die van "oons pa" kwamen wekelijks 
nog in het gesprek voor. 
Gelukkig heeft ze toch de laatste jaren nog wel 
kunnen genieten van de tuin en van de vrijheid om 
nog thuis te kunnen wonen. 
Ze heeft een mooie leeftijd bereikt en vond dat haar 
leven snel was gegaan, een sterke vrouw dat was ze, 
waar we met respect aan terug zullen denken. 

"Oons Ma" dat ze moge rusten in vrede. 

Voor uw vele blijken van medeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma zeggen wij u oprecht 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Tubbergen, 4 februari 2010 
Almeloseweg 83 


