


In liefdevolle herinnering aan 

Marian Kamphuis-Holtkamp 

Geboren 11 januari 1946 te Hengelo Ov. 
Overleden 12 juli 2015 te Enschede 

Marion genoot net als haar twee oudere broers van 
een onbezorgde jeugd in huize Holtkamp aan de 
Sloetsweg in de Noork te Hengelo. Na haar 
schoolopleiding komt ze aan het werk op kantoor 
bij Hollandse Signaal. Op haar 17' leerde ze Joop 
kennen, die op dat moment in militaire dienst zat. 
Een zeven jaar durende verkering gaat aan de 
trouwerij vooraf, die volgt op 2 februari 1968, 
waarna een nieuwe flatwoning wordt betrokken 
in Glanerbrug. Hier wordt Ronald geboren. 
Vier jaar later trekt het jonge gezin in een nieuwe, 
eigen woning aan de Kremersweg in Losser. 
Hier ziet Martin het levenslicht. Deze gezellige 
straat en buurt blijven ze trouw. Marion is een 
lieve spontane zich zelf wegcijferende vrouw, 
zorgzaam en bezorgd, Ze geniet van de sociale 
contacten bij de creatieve clubjes voor naaiwerk en 
bloemschikken. Marion is ook een sportief type, 
vroeger al druk met handbal, later vooral met 
tennis, volleybal en zwemmen. 

De vrienden van haar jongens zijn altijd welkom in 
haar huis. Ze geniet intens van de kleinkinderen 
die op haar pad komen door er wekelijks op te 
passen en leuke dingen mee te doen. Gelukkig 
heeft ze de geboorte van het jongste kleinkind Pim 
nog mee mogen maken. Vaak is het gezin met de 
caravan Europa ingetrokken, veelal samen met 
Bennie en Francien. Ook de vele fietstochten met 
Benno en Joke, die vaak eindigden op een terrasje, 
waren genietmomenten. Wel 20 jaar al, 
wordt Marion geplaagd door een vorm van 
bloedziekte waar de doktoren zich geen raad 
mee weten. Ongelofelijk knap weet zij zich, 
ondanks alle vervelende toestanden, die de ziekte 
met zich meebrengt, staande te houden, haar leven 
zo veel mogelijk normaal te laten verlopen zonder 
ook maar ooit te klagen. Groot is de schok als 
Marian plotseling op zondagmiddag, in het 
ziekenhui s te Enschede, komt te overlijden. 
We hopen dat haar positieve levenshouding 
een voorbeeld voor ons allen zal zijn en ons 
kracht geeft, om ons leven weer op te pakken. 

Lieve Marian, lieve ma en oma, rust in vrede, 
rust zacht. 

Joop, Ronald & Veronique, Martin & Annemiek 
Lieke, Gijs, Robin, Pim 


