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"Een moeder sterft altijd te vroeg 

al wordt ze nog zo oud. 
Je hoopt dat God haar sparen zal, 

omdat je van haar houdt. 
Maar als de jaren knellen gaan, 

ze ziek wordt, moe en koud. 
Bid je dat God haar halen zal, 

omdat je van haar houdt". 

Een dankbare herinnering aan 
Hendrika Berendina Elisabeth 
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Geboren te Lonneker, 20 november 1908. 
Overleden te Losser, 2 mei 1998. 

Wat we al lang zagen aankomen is nu 
toch waarheid geworden. Onze bijzondere 
moeder en buitengewoon lieve oma is nu 
in alle rust van ons heengegaan. 
Haar gezin was haar erg dierbaar, niets 
was haar te veel. We kregen alle kans van 
onze ouders om ons te ontwikkelen, en 
daarin vonden ze hun voldoening en plezier. 
Onze moeder was een hele gastvrije vrouw, 
iedereen was altijd welkom en vooral de 
jongens van de verkennerij wisten haar 
te vinden. 

Iedereen genoot van haar gezelligheid. 
Jammer dat ze al zo vroeg afscheid moest 
nemen van haar man en onze vader. 
Toen moeder ouder werd, bleef ze nog 
heel lang erg actief. Kegelen, zwemmen en 
toneelspelen waren o.a. haar hobby's. 
Ze was tevens jarenlang voorzitster van 
de bewonerscommissie en zat ook in het 
bestuur van de activiteitencommissie . 
Ze was een veelzijdige, moedige vrouw 
en moeder. 
Maar we mogen zeker niet vergeten dat 
ze ook een geweldige oma was. 
De kleinkinderen kunnen en zullen haar 
nooit vergeten. Ze deden met plezier 
boodschappen voor haar en de vele keren 
dat ze kwam logeren was voor hen een feest. 
Toen we het einde van moeder zagen 
aankomen vroegen we Tonny Verbraeken 
haar het Sacrament van de zieken te geven . 
Hij deed dit graag en op indrukwekkende 
wijze. Samen hebben we met hem voor 
haar gebeden en moeder in Gods goedheid 
aanbevolen. 
Nu mag zij samen met vader leven met de 
Verrezen Heer. 

Voor uw blijken van belangstelling 
tijdens haar leven en na haar overlijden , 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Fam. Kamphuis 
p/a Hogeweg 159, 
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