


In dankbare herinnering aan 

Margaretha Elisabeth Kamphuis-Stroeve 

Moeder werd geboren op 3 juni 1917 te Dalen en 
overleed, gesterkt door het Sacrament der 

Zieken, op 19 januari 2004 in het 
Woonzorgcentrum St. Elisabeth afdeling De Mors 

te Delden. Op 24 januari 2004 hebben wij 
afscheid van haar genomen. 

Moeder groeide op in het godsdienstige gezin 
Stroeve op De Loo bij Dalen als de, op een na, 
jongste van zes kinderen. Ze had met name met 
haar zussen een zeer goede band die ook in haar 
verdere leven bleef bestaan. 
Op vrij jonge leeftijd verliet zij het ouderlijk huis om 
onder andere in Beckum te gaan werken waar ze 
vader ontmoette. In 1946 trouwden ze en kregen 
twee kinderen. Gedurende de jaren dat ze bij de 
molen aan de Wolfkaterweg woonden, was haar 
werk thuis en voor de zaak voor haar het belang
rijkst. Mede hierdoor had ze weinig hobby's. Wel 
maakte ze zelf kleding voor de kinderen en ook 
breien en haken deed ze graag. Ze was zeer gast
vrij voor het personeel en vooral de dagelijkse 
zelfgemaakte soep tijdens de middagpauze werd 
zeer gewaardeerd. 

Moeder hield van mooie kleding en sieraden en 
van een dagje winkelen in de Hengelo genoot ze 
dan ook met volle teugen. Samen met vader maak
te ze regelmatig uitstapjes en reisjes. Ook bezoch
ten ze dikwijls collega's in de regio. Moeder vond 
vooral het contact met de vrouwen van deze colle
ga's erg prettig. Een bijzondere gebeurtenis voor 
ons was de terugreis na een bezoek aan haar 
ouders op De Loo. Want hierbij werd altijd in de 
auto alvast de rozenkrans gebeden. 

In 1979 verhuisden ze naar de Pastoor Osseslraat 
in Beckum. Het contact met de buren was erg 
goed. Moeder heeft daar samen met vader een 
aantal prettige jaren beleefd. Nadat vader in 1988 
overleed, heeft moeder veel steun gehad aan haar 
buren. Verder verheugde ze zich altijd op de 
bezoeken van en aan kinderen en kleinkinderen. 

Vanaf april 2001 heeft moeder in het 
Woonzorgcentrum Jan Lucaskamp en St. 
Elisabeth te Delden gewoond. Ondanks de goede 
zorgen van het verplegend personeel ging haar 
gezondheid geleidelijk achteruit. Wat nu nog blijft 
zijn een groot aantal herinneringen. 

Voor uw medeleven en belangstelling willen wij u 
hartelijk danken. 

Kinderen en kleinkinderen. 


