


Dankbaar gedenken wij 

Maria Johanna Kamphuis-Seiger 

weduwe van Gerardus Johannes Kamphuis 

Zij werd in Losser geboren op 8 september 1912. Gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken is zij in Oldenzaal overleden op 20 december 1992. Biddend hebben wij afscheid 
van haar genomen in de St. Plechelmusbasiliek op 24 december en haar daarna begeleid 

naar het crematorium in Usselo. 

Na een lang en zeer intensief leven is in haar 
een fijne moeder en oma van ons heenge
gaan. Door het vroegtijdig overlijden van 
haar man stond zij al heel jong alleen in de 
zorg voor haar gezin en de Galanteriezaak. 
Maar op een geweldige wijze wist zij die 
beide taken te combineren. In 1975 is zij 
gestopt met de zaak en gaan wonen in de 
Molkenboerflat. 

Hoewel zij de laatste jaren hulpbehoevend 
was, wilde zij toch graag zelfstandig blijven 
wonen. Die wens is gelukkig in vervulling 
gegaan dankzij veel hulp van haar kinderen 
maar niet minder ook van haar buren en 
vrienden. 
Gastvrijheid en openstaan voor iedereen 
was een eigenschap die haar sierde. Zij 
was iemand die je nooit hoorde klagen, 

noch in de moeilijke jaren na de dood van 
haar man, noch in haar ziekte van de laatste 
jaren. Je moest er zogezegd zelf achter zien 
te komen, want zij verborg het om anderen 
er niet mee te belasten. Zij heeft in haar 
leven altijd gevochten vanuit de gedachte 
"Luctor et emergo', ik worstel en kom weer 
boven. 

Zij was een zorgzame moeder voor haar 
gezin maar ook voor haar kleinkinderen 
was ze een lieve oma die hen met belang
stelling volgde en stimuleerde op hun le
vensweg. Zij hield van gezelligheid en ge
noot iedere zondag weer opnieuw van het 
samenkomen van de familie. 

Het geloof is voor haar altijd een bron van 
kracht en troost geweest. Ze bezocht heel 
wat bedevaartplaatsen en toen ze de af-

stand naar de kerk niet meer kon overbrug
gen, haalde zij de kerk in huis via radio en 
lV en vooral ook in de wekelijkse commu
nie thuis. 
Tot het laatste toe helder van geest heeft 
ze alles geregeld en is zij rustig en vredig 
ingeslapen. 

Voor haar gelden nu de woorden van de 
psalm: 

"Als God ons thuis brengt 
dat zal een droom zijn." 

Rust in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze lieve 
moeder en oma zeggen wij u onze hartelijke 
dank. 

De familie 


