
mu was hij ~terk en arbeidzaam 
wat heeft hij \'Uor ons klaar ~eçfaan 

7i jn zorg 01 liif de ::.uilen we nooit rergeren 
\011 zijn \ erdriel alleul het topje weten 

Sterk en moedig dm<'g hij zip, lot 
tot 't af5Clieul mn <mr. 't welkom hij God 



In liefdevolle herinnenng 

Jan Kamphuis 
Johannes Albertus 

echtgenoot van Ans Kamphuis-Snippers 

Hij werd geboren op 12 november 1943 in 
Losser. Hij ging van ons heen op 

20 december 2005. Na de Uitvaartviering in de 
parochiekerk van de H. Maria Geboorte te 

Losser, hebben we hem ten ruste gelegd op 
het R.K. kerkhof aldaar. 

Hij werd geboren m een gezin van acht 
kinderen, groeide op aan de Vissclled1jkweg en 
heeft daar een fijne jeugd gehad. Na zijn 
opleiding op de Ambachtschool ging hij werken 
in de bouw. Niets was hem te veel, iedereen kon 
een beroep op hem doen. Nadat hij Ans heeft 
leren kennen zijn ze getrouwd op 14 november 
1969. Samen kregen ze drie kinderen. In de tijd 
dat ze aan de Möllenbergstraat woonden 
genoot hij van zijn opgroeiende kinderen en 
voelde zich dan ook betrokken bij de sport
activiteiten van Marcel, Monique en André. 
Ook zelf was hij actief bij K. V. Java. 

In 1988 verhuisde hij met ziJn gezin naar de 
Oldenzaalsestraat, waar hij fijne jaren heeft 
gehad. Hij genoot van kleine dingen zoals de 
moestuin, samen fietsen en ook genoot hij volop 
van z'n kleinkinderen. 

Op de leeftijd van 59 jaar mocht hij met de 
langverwachte VUT. Hier mocht hij niet lang van 
genieten want na 4 maanden werd zijn ziekte 
geconstateerd. Ondanks de zware zieken
huistijd bleef hij zijn positieve blik op het leven 
houden. Stukje bij beetje moest hij inleveren en 
zijn verdriet wat hij voelde wilde hij dierbaren 
besparen. De laatste twee weken ging het niet 
meer en heeft hij de liefdevolle verzorging zoals 
hij dat zelf graag wilde thuis gekregen. Hij ver
langde ernaar om verlost te worden uit zijn 
lijden, wij gunnen hem die rust en vrede. 

Wij danken pa voor alles wat hij heeft gegeven 
en danken U allen voor uw medeleven en 
aanwezigheid. 

Ans Kamphuis-Snippers 
Kinderen en kleinkinderen 


