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Moeder is er niet meer 

Haar plaats in huis is leeg 
Ze geeft ons niet meer de hand 

De dood verstoorde onze mooiste band 

Vele warme herinneringen aan 

Tine Kamphuis - Lambers 
Katharina Henrika 

sinds 1996 weduwe van Hans Kamphuis 

Tine werd geboren te Salzbergen op 16 augustus 1924. Zij overleed 
op 8 augustus 2012 in het ziekenhuis te Enschede. De uitvaart 
vond plaats te Beuningen, waarna zij begraven werd op het 
R-.K. Kerkhof aldaar. 

Met grote dankbaarheid zien wij terug op het leven van moeder. 
Ze zal in onze herinnering blijven voortleven als een sterke, 
zorgzame en behulpzame vrouw. 
Ze groeide op met haar twee zussen en broer te Salzbergen. Haar 
jeugdjaren kenden vele zorgen. Toen ze 16 jaar was overleed haar 
vader, waardoor haar hulp thuis nodig was. 
In 1954 leerde ze vader kennen, met wie ze twee jaar later 
trouwde en ze gingen wonen in Oldenzaal. Uit hun huwelijk werden 
twee dochters geboren, Agnes en Mia. 

Na enkele jaren zijn ze verhuisd naar het Lutterzand, waar ze de 
zorg voor Graats en Dika Rolink op zich namen . Herman woonde 
ook altijd bij hen in en zo vormden zij samen een groot gezin. 
Haar man werd in 1964 ziek en het vele werk in en rondom de 
boerderij kwam op haar neer. Het verzorgen van de moestuin en 
het inwecken deed ze graag. Het verlies van vader in 1996 deed 
haar veel verdriet. Dit vond ze een zeer moeilijke tijd . 
Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen gaven weer glans 
aan haar leven. Van de natuur rond om haar heen kon ze genieten. 
Het lezen van de krant en andere weekbladen gaf haar veel 
afleiding. Ze was zeer betrokken bij haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. Ze was een trotse oma. 
Ze was een gelovige vrouw en toen kerkgang niet meer mogelijk 
was luisterde ze naar de kerkradio. 
Drie jaar geleden ging haar gezondheid achteruit. Door de zorg 
van haar kinderen en de thuiszorg kon ze blijven wonen aan de 
Lutterzandweg. Na het ontvangen van de ziekenzalving is ze, acht 
dagen voor haar 88ste verjaardag, in het ziekenhuis te Enschede 
overleden. 

Wij zijn haar dankbaar voor alles wat ze 
voor ons heeft gedaan en betekend. 

Moge zij rusten in vrede 

Voor Uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
onze zorgzame moeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank. 

Agnes en Bertus 
Jolijn en Stefan 

Mia en Jos 
Mark en Ellen 

Lisa,Mathijs, Anna 
Martijn en Marije 
Gijsbert 
Elke en Mark 



TINE KAMPHUIS -LAMBERS 

1924 - 2012 


