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Dankbaar willen wij gedenken 

Gerhardus Johannes Kamphuis 
weduwnaar van Maria Margaretha Assen 

• 23 september 1911 
te Oldenzaal 

t 17 oktober 1998 
te Oldenzaal 

Wij hebben 21 oktober afscheid van onze vader en 
opa genomen in de St. Antoniuskerk, waarna wij hem 
naar zijn laatste rustplaats hebben begeleid. 

Vader was in Oldenzaal vooral bekend van de VV 
Oldenzaal. Hij was. zoals dat heet, een echte Sparta
Keal '.Als kind opgegroeid in de Eekte kwam hij, als 
het ware vanzelfsprekend, op 14-jarige leeftijd ter
recht bij de firma Gelderman. Daar heeft hij het groot
ste deel van zi1n werkzaam leven doorgebracht. 
De eerlijkheid gebied te zeggen dat hier nooit zijn 
passie heeft gelegen. Deze lag duidelijk bij het voet
bal en bij ons, het gezin. 
Na lang van het vrijgezellenleven genoten te hebben 
heeft hij moeder leren kennen via haar broer. Zij kwam 
uit Coevorden. Na de ocrlog ging hij, tijdens hun lange 
verlovingspenode, praktisch elk weekend op de fiets 
naar Coevorden. Als dat geen echte liefde is. 
Ais vader 1s hij, voor ons kinderen, altijd zeer zorg-

zaam geweest en heeft hij ons alle ruimte gegeven. 
Hij was voor ons een lieve vader en kon genieten van 
de momenten dat we samen waren. Ook de kleinkin
deren zullen hem zo herinneren. Daar was hij een 
gouden opa voor. 
Na het plotseling overlijden van moeder, nu 17 jaar 
geleden, heeft hij het een tijd moeilijk gehad. Hij heeft 
zich daar goed doorheen geslagen In die tijd heeft 
hij ook veel steun gevonden bij de VV Oldenzaal. 
Hij is altijd zeer zelfstandig geweest en heeft zich, 
zoals dat heet, altijd goed gered. 
Vader hield van zijn sigaartje en de pijp en ook een 
borreltje gmg erin Hij zocht de gezelligheid, maar ook 
de rust was hem veel waard. 
Onafwendbaar kwamen natuurlijk toch de gebreken 
van het ouder worden. 
Het mooist gesymboliseerd door de manier waarop 
hij zich verplaatste. Eerst per fiets, toen per snorfiets 
en tenslotte per taxi. De laatste maanden ging hij snel 
achteruit. Het lichaam wilde niet meer, de rek was 
eruit en hij had geen perspectief. Afgelopen zater
dagavond is hij rustig overleden. 

Voor al uw blijken van belangstelling en meeleven 
danken wij u van harte. 

Kinderen en kleinkinderen 


