
In dierbare herinnering aan 

Joseph Kühlkamp 

Job Kühlkamp werd geboren 
te N1enborg op 19·10·1905. 

H1J overleed te Losser op 5·9·2002. 

Op 11 ·9·2002 vierden wij in de Martinuskerk de 
Eucharistie en legden daarna z11n lichaam te rusten 

1n het graf bij z11n zoon Joop, op het kerkhof te 
Losser. Na een arbeidzaam leven is m11n dierbare 

man. onze ~ethebbende vader en opa van ons 
heengegaan. We zagen het aankomen, 

maar toch overviel het ons. 

In 1935 begon vader met moeder de boerderij aan 
de Denekamperdijk te Losser. Hier was het vele 
jaren hard werken, van de vroege morgen tot de 
LJte avond. 
De eerste vijf kinderen werden geboren en de oor
log van 1940-1g45 was begonnen. Deze jaren 
waren zeer zwaar. Vader werkte als Duits soldaat 
met de Nederlandse ondergrondse samen. Hij 
vo.:-lde zich met moeder Nederlander en moest dit 
bekopen met een gevangenisstraf, waar hij door 
de Duitse soldaten werd mishandeld. Hij wist te 
vluchten en kwam na het einde van de oorlog weer 
biJ zi1n gezin terug. 
Naast het boerenwerk ging hij in de textiel werken 
om zi1n gezin te kunnen onderhouden. Ook maakte 
vader nog tiJd vrij om anderen een helpende hand 
te b1"den. In 1g53 verlieten ze de boerderi1 om aan 
de rand van Oldenzaal te gaan wonen. In die tijd 

maakte hij ook de overstap van de textiel naar de 
Grolsch Bierbrouwerij 
Het gezin was inmlddels uitgegroeid tot tien kinde· 
ren en er werd nog een zoon aangenomen als eijde 
kind. Na enkele jaren aan de Geldermanstraat in 
Oldenzaal gewoond te hebben, gingen ze in 1979 
met z'n tweeën terug naar Losser. Vader genoot er 
van als er bezoek kwam, waar hij gezellig mee kon 
praten. Het was jammer dat zijn gehoor hem de 
laatste jaren zo 111 de steek liet. Helder van geest, 
tot het laatst toe, was hij altijd geïnteresseerd 1n 
alles wat er om hem heen gebeurde; vooral klein· 
en achterkleinkinderen betekenden veel voor hem. 
Vader was sterk, integer en eer1iJk. In hem hadden 
we een groot vertrouwen en hij was een goed 
voorbeeld voor ons. HiJ hield van buiten zijn en van 
de natuur als geen ander. 
Dankbaar was vader dat hij op 19 oktober 2001 
zijn 96" verjaardag mocht vieren in St. 
Maartensstede, waar hij zich thuis voelde. Hij was 
die dag het stralende middelpunt, temidden van 
familie en medebewoners. 
De laatste tijd zagen w11 z11n krachten afnemen, 
Vader vond het goed. voor hem was het genoeg 
geweest. Met een bevrijdend gevoel dat verder lij· 
den .hem bespaard is gebleven, kijken we dank· 
baar terug. Vader is op 5 september 2002, temid· 
den van ons, tevreden en in alle rust ingeslapen. 

Wij bedanken u voor uw belangstelling en mede· 
leven. 

Moeder, kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 


