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Het is een wonderbaar iets. een moeder 

anderen mogen je liefhebben 
je moeder alleen begrijpt je, 

werk! rnorje 
::orgt voor je 

bemint 
vergeefije alles watje doet, 

en het enige verdriet wat ::eje ooit 
aandoet. 

is sterven en je verlaten. 



In dankban: hcnnncrmg aan 

Jolianna )lntonia 0erenáma 
'l(JJmpfiuis- !Men.sin{ 

sinds 21 april 1969 weduwe van 
Gerhard Kamphuis 

Zij \1erd geboren op 9 juni 1928 te Denekamp 
~'11 overleed na rnor1ien te .tijn \an het 

H. Sacr;uncnt van de Zieken op 8 december 2007 
thuis aan de Ravenhorstcrweg 

Moeder groeide op in Denekamp in een geán van 
1c- ldndcrcn. Na de schoolperiode: gmg moeder 
\1 .:rl...:n in d.: textielindustrie in Nordhom. 
Moeder leerde Gerard Kamphuis uit de Lutte 
1..enncn Le trou,1de met Gerard op 13 september 
1952, uit hun huY.elijk Y.erden dru: kinderen 
gcbon:n 
De eerste jaren van hun huwelijk woonden ze in 
De Lutte. Na enkele jaren verhuisden 1c naar 
1 osser. ZiJ was nog maar 17 Jaar getrouwd toen 
plotseling haar man Gerhard overleed. Alleen heeft 
1c ons, de l..inderen.. opgel'oed . 
liet 1'Crlies 1·an vader heeft 1e nooit helemaal 
kunnen 1crncrli.en. 

Veel steun heeft ze gehad l'an de famihe. buren en 
Hienden in deze \oor haar zo moeilijke periode. 
Moeder \1as dol op haar klem-en 
achterlJeinkindcn.:n. dat ze O\ ergrootmocdcr • 
mocht worden \l!f\ ulde haar met trots. Vaak heel\ 
ze op de kleinkinderen gepast, meestal nam u. ook 
wat lekkers voor hen mee. Jaren woonde 7-C met 
pleLicr aan de Mcidooms1raat. in de haar zo 
vertrouwde buurt. noodgedwongen moest 1e 
drie jaar geleden vc:rhui1.cn naar de 
Ravcnhorstern eg 
Het kostte moeite om haar draai daar te' inden 
Ze miste haar buun.1cs, wel was er een tuin \1aar de 
bloemen kond.:n bloeien en de vogeltjes gevoed 
konden worden. dat maakte veel goed. Moeder 
hield 1 an dieren en van alles wat groeide en 
biocide. Ze was altijd een actieve vrouw, overal 
fietste ze naar to.: . De laatste tijd was ze erg moe 
en 14 september hoorde 1c dat 1e ongeneohjk ziek 
wa' Op 8 december is 1c rustig ingeslapen in haar 
1ertrou'"dc omgC\lllg. \\ÏJ zullen haar erg mi,scn. 

Voor U\\ belangstelling en blijken van medeleven 
na het overlijden van onze moeder en oma 
betuigen wij onze oprechte dank. 

Annelies en Willie 
Su1c en Gerard 

Marcel en Margrcth 
klein- en acht~rlJeinkindercn 


