
Dankbare herinnering aan 

JOHANNA MARIA KAMPHUIS 
weduwe van 

GRADUS JOHANNES ROOLVINK 
Zij werd geboren in De Lutte op 

11 april 1912 en overleed, gesterkt 
door het Sacrament van de Ziekenzal
ving, op 13 maart 1990 in het Ariëns

tehuis In Enschede. 
De H. Eucharistie bij haar Uitvaart 
werd gevierd In de Goede Herder

kerk te Enschede, op 19 maart d.o.v. 
waarna de crematie volgde te Usselo. 

t 
Een heel zorgzaam leven is nu, na een 
lang ziekbed, hier op aarde afge
sloten. 

Bijna 50 jaar heeft zij zich gelukkig 
gevoeld met haar echtgenoot, die zij 
maar twee jaar overleefd heeft. 
Dat zij hem thuis tot het laatst toe 
kon verplegen, is voor haar 'n grote 
opgave maar ook een bron van 
troost geweest. 
Aan deze moeder van vijf kinderen en 
oma van twaalf kleinkinderen hebben 
juist haar dierbaren heel veel te dan
ken, want zij was altijd m~t heel haar 

hart en met haar werkzame handen 
voor hen bezig. 
Het leven is voor deze kordate vrouw 
vaak heel hard geweest: zij moest 
~ichzelf zonder enige vorm van eigen
liefde geheel geven aan haar gezin in 
heel veel moeilijke omstandigheden. 
Pas na de pensionering van vader 
kwam er voor hen beiden een tijd van 
grotere gerichtheid op eigen welzijn 
en meer aandacht voor zichzelf: en 
heel bijzonder voor de kleinkinderen. 
Ook daarin waren zij onafscheidelijk. 
Haar kracht vond zij, samen met haar 
man, in een gelovig en kerkbetrokken 
leven, vooral in hun geliefde Goede 
Herder-kerk. l;venals vader wilde ook 
moeder daar haar laatste afscheid 
gevierd hebben. 
~oge de Moeder Gods Maria, deze 
intens zorgzame en vrome moeder 
voor altijd brengen In de Liefde van 
haar Zoon, onze Goede Herder, 
Jezus Christus. 

Voor Uw meeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van einze lieve 
en zorgzame moede~ en oma zeggen 
wij U heel veel dank. ' 

De kinderen en kleinkinderen. 


