
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA SUSANNA OLDE HENDRIKMAN 

weduwe van 

Gerhard Gerardus Joseph Kamphuis 

Zij werd geboren te Losser 29 januari 
1911 en stiert, gesterkt door het Sacra
ment van de Zieken, in het ziekenhuis 
"De Stadsmaten" te Enschede op 4 juni 
1977. Gelovend dat iedere mens door de 
dood heen Christus zal volgen in Zijn 
verrijzenis, hebben wij bij haar Uitvaart 
op 7 juni d.a.v. haar aanbevolen bij de 
God van alle leven. Daarna is haar lichaam 
begraven op het r.k. kerkhof te Oldenzaal. 

Meer dan 30 jaren heeft zij gelukkig met 
haar man geleefd, in tevredenheid lief 
en leed delend Het was hun een grote 
vreugde hun neefje Johan op te kunnen 
nemen in hun gezin en hem te omringen 
met ouderlijke zorg. Zo leefde in hun huis 
geborgenheid en onderlinge zorgvolle 
liefde. Het sterven van haar dierbare man 
in 1970 heeft zij met moeite kunnen ver
werken en toen Johan het ouderlijk huls 
verliet, om zelf een gezin te stichten, 
bleef zij alleen achter, maar bleef vol 
belangstelling voor zijn gezin met de beide 
kinderen. Eenvoud, godsdienstzin en een 
belangstellend contact met haar familie 
kenmerkten haar karakter. 

Ziek geworden werd zij opgenomen in het 
ziekenhuis, waar zij toch nog plotseling 
van ons heenging. Zij heeft nu haar loop
baan voltooid. haar taak volbracht. Wij 
geven haar in handen van de levende God, 
bij wie zij voor altijd gelukkig zal voort
leven. In dit geloof willen wij, die haar 
zovele jaren van nabij gekend hebben, 
onze tocht door het leven voortzetten. 
Wij weten dat wij met elkaar in liefde ver
bonden blijven door de gemeenschap der 
heiligen. 
Wij blijven haar gedenken in onze gebeden. 

Voor uw blijk van deelneming na het 

overlijden van onze lieve pleegmoeder, 

zuster, schoonzuster en oma zeggen wij 

U onze oprechte dank. 

Fam. Huttenhuis 

Fam. Olde Hendrikman 

Fam. Kamphuis 

Oldenzaal, juni 1977 


