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Dankbaar zu en we bloJven gedenken 

ENGELINA JOHANNA BERENDINA 
SCHEUTEN 

sinds 4 september 1954 weduwe van 

Bernardus Jozef Kamp 

ZIJ werd geboren in Hengelo ov op 26 april 1913 
Op 18 februari 1981 19 ze overleden. 

Op 23 februari hebben we efsche d van haar 
genomen 1n de Paus Joanneskerk. en haar 

lichaam te ruste gelegd op het 
r k kerl<hof te Hengelo ov 

Moeder, je levensweg Is niet gemakkelijk 
geweest, nadat j e al zo vroeg al leen kwam te 
staan met de zorg voor vier kleine kinderen. 
Toch ging Je met volledige overgave en met 
inzet van al ie krachten deze zware taak aan. 
N,ets was je teveel als het ging om ie kinde· 
ren Je wilde dat ze gingen studeren en eiste 
ook dat ze hun kansen ten vo 1 Ie benutten. 
Met diep respect kijken we daar op terug. 
Het verdriet om de vroege dood van onze vader 
heb je 1n stilte verwerkt, je wilde de kinderen 
daar niet mee belasten. 
Gelukkig zijn later vooral je kleinkinderen het 
onderwerp van een niet steeds uitgesproken, 
maar gr66t en sti l geluk voor je geweest. Graag 
had Je ze bij je over de vloer of kwam je ze 
opzoeken. 
Na vele iaren van goede gezondheid werd het 
lopen moeilijk en toen ie door een hartinfarct 
getroffen werd, was het wéér je enorme levens
wil die ie op de been bracht. En ook de 

twééde keer vocht Je terug met inzet van dat 
kleine beetie kracht. dat Je nog gebleven was 1e 
wilde zelfstandig blojven en niet afhankellj:. van 
wie dan ook z~n. Soms zei ie we. eens: "Ik 
wil iullie niet tot laat Zijn". 
Moeilijk was het in de laatste jaren voor je te 
accepteren, dat je niet meer kon, wat Je altLld 
gekund had: kennissen of familie ontvangen of 
wat je nog liever deed ze opzoeken. 
Je krachten namen af en je onrust nam toe. Het 
maakt ons bedroefd terug te kijken op de laatste 
tijd die zo vol angsten voor je was maar we 
zijn nu ook tevreden. dat je bevriJd van alle 
onrust. ve1l1g bent b~ Hem in wie ie ie leven 
lang ie vertrouwen hebt gesteld en die ie ons 
altijd als voorbeeld hebt voorgehouden 

Lieve moeder we zullen je blijven gedenken en 
we Zijn dankbaar, dat ie eindelijk die rust hebt 
gevonden die ie zo vaak gezocht hebt 

Voor Uw blijken van belangstelling en medeleven 
na het overlijden van onze lieve moeder en 
oma, zeggen wij U oprecht dank. 

Familie Kemp 

Hengelo ov, februari 1987 


