


In liefde en dankbaarheid gedenken we 

Maria Berendina 
Kamphuis-Ten Venne 
weduwe van Herman Kamphuis 

Ze werd geboren op 18 mei 1931 
bij "de oale toren" te Losser. 

Op 1 februan heeft ze het Heilig Sacrament . 
der Zieken ontvangen.waarna ze op 2 februan 

in het ziekenhuis te Enschede is over1eden. 

Er is een lege plaats in ons midden, nu we met 
pijn en verdriet afscheid moeten nemen van 
ooze lieve moeder en oma 

Samen met Pa genoten ze van alle kleine dingen 
en zorgzaam en eertijk gingen ze door het leven. 
Ze hadden een goede band samen. 

Het sterven van Pa deed haar intens verdnet, ze 
konden elkaar niet missen. Ze voelde zich een
zaam en met die eenzaamheid kwamen langza
merhand ook de lichamelijke gebreken. Haar 
hart bleek niet sterk en haar gezondhetd ging 
achteruit. 

Voor twee jaar terug ging ze wonen op de 
Leurinkshof. waar ze genoot van de gezelligheid 
van de bewoners om haar heen. Ze was dan ook 
regelmatig te vinden op St. Maartenstede voor 
een kopje koffie en een praatje met haar mede
bewoners. 

Wandelen deed ze graag maar ook breien was 
een van haar grote hobby's. Vele sokken heeft ze 
voor ons, haar kinderen, gebreid. 

Moeder genoot ervan als we zondags of door de 
week bij haar kwamen. de koffie stond dan al 
klaar en je kon haar geen groter plezier doen dan 
een bloemetje voor haar mee te brengen, dat ze 
pontificaal midden op tafel plaatste. 

Haar gevoelens uiten vond ze moeilijk, maar wij 
kenden haar goed genoeg om te weten dat ze 
met ons meeleefde en met alles wat er om haar 
heen gebeurde. 

Afgelopen woensdag is ze dan toch nog plotse
ling op 74 jange leeftijd van ons heengega~n. Ze 
laat een onbeschrijfelijke leegte achter blJ ons. 
Haar zorgzaamheid en levensstijl zullen we ont
zettend missen 

Lieve Ma, bedankt voor je liefde en dat je er altijd 
voor ons was met je koffie en je praatje. 
Rust 1n vrede bij God en Pa. Wij zullen je nooit 
vergeten. 

Voor uw medeleven en belangstelling willen we u 
hartelijk danken. 

Kinderen en kleinkinderen 




