
In de vrede van Christus is van ons heengegaan 

GERARDUS JOHANNES KAMPHUIS 
echrgenoor van 

Engelina Geslna Gerard ls Beernink. 
Hij werd geboren in Rossum 4 februari 1927 
en stierf 28 december 1977 op weg naar z11n 
werk. De 3le december d.a.v. hebbc>n WIJ b11 
zijn Uitvaart in de parochiekerk \'ID de Allerh. 
Drieëenheid re Oldenzaal de Cucharistic ge
vierd gelovend dar hiJ door ZIJD dood heen 
Cluistus in ZIJD vemJunls Is gevolgd. W11 
hebben ZIJD lichaam te rusten gclt'gd op het 
kerkhof \'ID Oldenzaal. 

Btraa achttien fur la111g hu(t hiJ gclulklJ en tcnctien met 
?ijo vroqw Jl.Clcdd. Op tlk.u.r aanat"-'f7tn ;F,tnOlf''D llJ ...... 
men va.o bel lcvcu ID bi.an hul•. rutig ac:egeo m1ddcft lft 

bet veld. 
A) die: ja.tea trok biJ in de \'rotgc morsen or ZIJD fietl 
nur ujn kantoor ia Hcoi;rclo CD '• avuod1 weer chai• s:c
komeu, veuorgJe hiJ zi;n J1tren, gcnooL v10 de natuur en 
.tcllc zich aan ZJJn bobby's. 
Sterke conUctco h1ddcn .dJ t.;1mc:11 met broc-r1 en 1u1tcn en 
bet vu)vu.lchg flamcntljn vcntedae hun onJcrl.ngc 1aa.m
horighdd. 
Toen na Je bhjJc l.cr1tJ1gcn het wcrl up 't kantoor hem 
weer riep. werd hij op weg naar llengclo r1ol1chog door 
Je ~lood ovcrvaJJcn . 
Zijn taaie op urclc b au volbracht en MJ htcft het goed 
gedaan. Hii heeft nu een plaau Jtekrcgcn to hel Huu1 v:tn 
God. Want ook voor hem gut het leYtn door - in vrede 
en gelule, voor altijd. 
Allen die :iiçhterblijven. t:ullen htm erg ml••co Hij faat etn 
Jcgc plaatl achter ID iiJD hutt tn bij Ujn ranuhe . ZIJ allen 
zijn nog onderweg - ztj 1t1111 no& voor huo leven1t1al. Zlj 
zuJJen elkaar tot ttcuo bl11ven door hun ondcrllnae vtr
boodcohcld. Zij weteo dat zlj tn llerde verbonden blljvco 
met buo dierbare m1u)cJenc . 

En wij allen, die dit gedachteniaprentjc leien, danken God 
voor zijn wclbcsceed ]even en bJljven hem gcJcoltcn In on1 
gebed. 

In Twente drèèit de watermöllen 
zoo leefllk in de bekskes door. 
Met 'r scheprad spölt 'et hcld're water, 
'o Möllenkolk is deep en kloor. 

En ekenbeume sroat rooodumme, 
de gcethnk :ziok m 't loof :zien leed. 
't Laand is vol van :zukkc pleksl:.cs 
vuur wc.-! ze meer te vinden weet. 

't Volk. 't vèld, de boereohuu, 
dee sprekt ons door oog eiken dag. 
Van oale rieden. lang vcrvloigeo, 
woorvan 1k geern v('rtellen mag. 

As now die stuksken oet mag w~rken 
dat Twente wordt ckènd en 'eerd 
Dan zal ik mie altied verblied('n, 
't Ländkeo is 't wisse weerd ! 

Voor uw blijk van medeleven en deelneming 

bij het afscheid van miJD liefste man zeg ik 

U mijn hartelijke dank. 

Uit aller naam : 

L. KAMPHU!S-BEERN!NK 

Koksweg 11, 
post Oldenzaal 


