
VREDE ZIJ U ALLEN, 
DIE IN CHRISTUS ZIJT 



Wil in uw gebed gedenken 

JOHANNES HENDRIKUS KAMPHUIS 

weduwnaar van Johanna Euphemia Groener 

eerder van Johanna Gerritdina Mulders 

Hij werd 25 april 1890 te KI -Agelo geboren, over
leed gesterkt door de H. Sacramenten 9 aug. 1967 
in het r.k . zieken buis te Oldenzaal. 12 aug. d.a.v. is zijn 
lichaam op bet r.k. kerkhof te Denekamp te ruste gelegd. 

Vader heeft wel een gezegende ouderdom bereikt, 
töch hadden wij bem zo graag in ons midden behou
den. Hij was nog steeds het natuurlijke midden punt van 
de familie: niet door een rijkdom van woorden, maar 
door de rijkdom van zijn hart, zijn liefdevoll e zorg voor 
ieder van ons. Na het heengaan van moeder heeft hij ook 
haar taak ten opzichte van ons zo goed mogelijk ver
vuld. Deze zorg tesamen met de vreugde die hij vond 
in z ij n arbeid deed hem moedig verder lev en. Nu is hij 
naar huis gegaan en zal hij het eerst ontmoet hebben 
zijn Heer, die in zijn aardse leven geen vreemde voor 
hem was en die hij zo goed mogelijk gediend heeft. Wij 
vertrouwen dat de Heer tot hem gezegd heeft : kom mijn 
goede en trouwe dienaar en deel met Mij in mijn einde
loos geluk. Daar zal bij ook vinden onze moeders met wie 
bij gelukkig samen leefde, doch è ie bij menselijker wijze 
gesproken te vroeg moest mis,en. Vader ging van ons 
heen, maar met zijn liefde blijft hij bij ons: zoals wij de 
herinnering aan hem als iets heel kostbaars in ons leven 
zullen meedragen, zal hij met ons in liefde verder leven . 
Tot ziens vader. 
Heer, neem hem op onder uw uitverkorenen ; in U 

hèeft hij geloofd. Maria wees zijn voorspreekster. 

J. Benneker - Ko~ter - Den ekamp 


