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In dankbare herinnering aan 

Alfons Kamphuis 
Alfons werd op 6 o~ rober llJ~7 re Flerin 
gen geboren . Na 'n voor hem erq moeilirke 
periode is hij op 1 c; aug. 1990. hE'f feest van 
Maria Tenhemelopneming. ge\iorven. Wij 
hebben hem na de gezongen uirvaarrmls 
naar zijn laarsre rusrplaats op het parochie
kerkhof van Denekamp begeleid op IS au
gustus 1990. 

Reeds op jonqe leeh1id \Oelde Alfon~ zich 
aanqerrokken toe her verrnrqen en verple
gen van mensen. De omganq mee patiën
ten en collega's was voor hem een bron 
van voldoeninq . Hij heeft 1ich in verschil
lende ziekenhuizen en instellingen mer harr 
en ziel ingezet voor de hulpbehoevende 
medemens. 
Hieraan kwam een abrupt einde roen hij 
tijdens een vakancierocht in Frankri1k ge
troffen werd door een ernstig verkeerson
geval. In de periode na dit ongeval heeft 
Alfons met een niet te verwachten inzet 
geprobeerd opnieuw in het arbeidsproces 
opgenomen te worden 
Tot zijn eigen groot verdriet bleek na enige 
tijd van oriënteren dat hrJ de opleiding voor 
verpleegkundiqe die hij zo graag had wil
len afmaken niet kon voltooien. Dit 11an-

wege het feit dar zijn geheugen hem hier
toe niet meer in staar stelde. 
Mee een hem typerend optimisme en met 
\Olie inzer heeft hij geprobeerd zich weer 
nuttig re maken in 'n andere werksiruarie. 
In deze nieuwe werkomgeving vond Alfons 
veel voldoening In het verzorgen van en 
omgaan mer alles wat bloeit en groeit 
Vooral gedurende het laarsre jaar zi1n er 
zoveel gebeurtenissen en emories op hem 
afgekomen waar tegen hi1 uireindelir~ 
niet meer opgewassen bleek. 
Uic een persoonli1ke aanrekening van Alfons 
bleek ook dat hij zelf vond dat hij rusr 
moest vinden. dat hif reëel regen dinqen 
moest blijven aankirken en dar hij moest 
accepteren dar hij door her ongeval som
mige dingen nier meer kon zoals hu dat 
graag wilde. 
Bij deze innerlijke strijd vond h11 erg veel 
~reun en troost in 111n geloot in O. L. Heer. 
Wi1 zijn er van overtuigd dat h11 nu de rust 
gevonden heeft waarnaar hij zo op zoek 
was. 

Voor uw belangsrelling en mt!deleven zeg
gen wij U oprechte dank. 

Famllie Kamphui~ 
Fleringen. augustus 1990 
Scholtenbrink 1) 


