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In dankbare herinnering aan 

Hendrika Euphemia Kamphuis - Kokkeler 
weduwe van 

Bemardus Antonius Kamphuis 

Zij \\erd geboren op 6 juli 1916 te Beuningen. Op 
31 augustus 2003 is ze gestorven in het verpleeg
huis St. Elisabeth te Delden. 

Moeder was in haar ge1onde jaren een levenslustige 
en hardwerkende vrouw, haar gezin was haar alles. 
Toen ze nog in Hasselo woonde, werkte ze niet 
alleen binnen, maar ook veelal buiten het huis. Haar 
grootste hobby was het tuinieren en het verbouwen 
van groente en het telen van fruit. Dit werd dan 
veelal aan huis verkocht en ging gepaard met een 
gezellig babbeltje. Ze was vrolijk van aard en men 
deed nimmer tevergeefs een beroep op haar. Ook 
heeft ze moeilijke periodes gekend o.a. toen haar 
zoon Bennie verongelukte. De wereld stortte voor 
haar in. Doch langzaam, maar zeker krabbelde ze 
na jaren weer overeind en kwam haar lach en opge
wektheid weer terug. 
Het tekende haar karakter. Samen met pa heeft ze 
nog jaren in Hengelo aan de Populierenweg mogen 

wonen. Ook hier verbouwden ze weer de nodige 
plantjes en aan het wekken van groente en fruit, 
besteedde ze menig uur. Totdat ze op 81-jarige leef
tijd werd geconfronteerd met een herseninfarct. De 
laatste jaren van haar leven heeft ze door gebracht 
in het verpleeghuis, waar ze op voortreffelijke wijze 
werd verzorgd door het personeel maar ook door 
haar kinderen. 
Nimmer hoorde je van haar een wanklank. Een 
grap of grol aan haar bed kon ze ook bijzonder 
waarderen. Ze nam het leven zoals het kwam, met 
voor en tegenspoed. Het lied: "Hai de Witschka 
vooruit geef gas", werd door haar vaak ten gehore 
gebracht, ze gaf de moed nog lang niet op. 
Tot de allerlaatste adem heeft ze gestreden, met 
een onverzettelijke wilskracht, gesteund en bege
leid door haar kinderen. 
Na haar overlijden hebben we haar te ruste gelegd 
op het R.K. Kerkhof te Delden. 

Moeder we zijn trots op je, 
je was 'n kanjer. 

We willen iedereen bedanken, die op welke wijze 
dan ook hebben meegeleefd tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze moeder, grootmoeder en 
overgrootmoeder. 

Familie Kamphuis 


