
Niemand zal ons 
ooit ontnemen 

wat jij ons 
altijd hebt gegeven. 



t 
Dankbaar blijven wij verbonden met 

ANNE KAMP 

weduwe van Johan Wolbers 

Zij werd geboren op 9 april 1917 te Oele, gemeente 
Hengelo. Gesterkt door het Sacrament der Zieken over
leed zij op 19 juni 1995 te Hengevelde. Na de 
Eucharistieviering op 23 juni 1995 in de parochiekerk van 
de H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde, werd zij begra
ven op het kerkhof van deze parochie. 

Moeder groeide op in een gezin van negen kinderen en 
was van een tweeling. De liefde voor de natuur en het bui
tenleven kreeg zij als kind in Oele vanzelf mee. Als oudste 
meisje leerde zij al vroeg om attent en zorgzaam te zijn. 
Door haar huwelijk met vader kreeg zij een nieuw thuis in 
Hengevelde en samen kregen zij negen kinderen. 
In de oorlog verleende zij gastvrijheid aan haar broers, 
hielp volop mee op de boerderij en voor de kinderen 
maakte ze alles zelf. Met veel ijver en toewijding heeft zij 
haar krachten gegeven. Ze zat nooit stil. Het was altijd 
gezellig thuis, er was humor en plaats voor iedereen. 
Moeder was gelukkig als het ons goed ging. Toch heeft zij 
ook tegenslagen gekend. Het plotselinge overlijden van 
vader in Kevelaar, het verlies van een kleinkind, familie en 

vrienden. Door haar wilskracht en haar geloof kwam zij 
door deze moeilijke tijden heen. 
Toen de zorg voor de boerderij was overgedragen is moe
der heel goed haar eigen leven gaan leiden. Zij genoot 
van de kaartclubs, bejaardengym, bejaardensoos en 
volksdansen. Zij zat thuis te handwerken, ontving visite, 
ging op visite of was wel naar een verjaardag van een kind 
of kleinkind. 
Door haar belangstelling en meeleven hebben wij altijd 
een fijne moeder gehad. Ook was zij een echte oma en 
had zij een band met elk kleinkind. 
Zij kon mensen aandacht geven en in hun waarde laten. 
Het was een diepe teleurstelling, dat moeder ziek werd, 
maar nooit klaagde zij , ze genoot van het vele bezoek. Het 
was voor ons een zorgzame tijd , en toch ook onvergete
lijk. Wij bewaren een dankbare herinnering aan onze moe
der en oma, die weliswaar gestorven is en meetrekt door 
ons leven. 

Heer onze God, schenk haar het eeuwige licht, 
geef haar rust en vrede zonder einde. 
En mogen wij samen inspiratie blijven putten 
uit haar liefde en haar leven voor ons. 

Allen die voor moeder en oma veel hebben betekend en 
die ons tot steun en hulp waren zeggen wij heel hartelijk 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


