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G od , Vader van barmhartigheid , ontferm U o ver 

JOHANNES KAMPHUIS 
echtgenoot van 

Hendrika Berendina Elisabeth Vaanholt 

Hij werd geboren 30 sept. 1907 te Lonn e ke r . 
Gesterkt door de genademi ddelen van de Kerk 

is hij op 8 maart 1970 te Glanerbrug overleden. 
Op 12 maart 1970 werd hij gecremeerd te Dieren. 

Zonder een enkele klacht beeft hij zijn ziekte 
aanvaard. En allen, d ie hem de laatste weken 
van zijn leven van nabij hebben meegemaak t, 
weten hoe hij in gelov ig vertrouwen het Sakra 
ment van de zieken heeft ontvangen en zich 
geheel heeft o vergegeven aan de wil van G od . 

V oor ons, die bedroefd acbterblij ven, is l11J 
te vr oeg heenge gaan . Er is nu een plaats leeg, 
d i e we hem, die altijd blij en opgewekt was, 
nog vele jaren hadden gegund. 

Met grote dankbaarheid denken we terug 
aan alles wat hij voor ons gedaan en bete ken d 
heeft. 

De her innering aan zijn goedheid zal o ns 
sterken in het dragen van onze droefheid. En 
ook nu zullen we in alle eerlijkheid pro beren 
te bidden "Uw wil geschiede" . 

Heer onze God, zie genadig neer op uw 
dienaar Johannes, opdat hij, die tijdens zijn 
leven altijd in U geloofd e n o p U vertrouwd 
heeft, en die vele jar en lang in de kerk ter 
ere van U gezongen heeft, nu eeuwig Uw 
heerliJkhe id mag genieten . 

D rukkerij " H et O os ten" - Glanerbrug 

Voor d e ve le b ltJken van bel<lngste ll ing en 

medeleven , nie t a llee n nu , maar ook t ij d e ns 

zijn ziekte , betuigen WIJ u o nze harteliJke d a nk . 

Juist hierdoor is het o ns m o gel iJk g e weest d eze 

m oe il ijke ti jd d oo r te ko m e n. 

Glanerbrug , 12 m aa rt 1970 
Bentstraat 20 

FAMILIE KAM PHUIS 


