
Voor de blijken van deelneming, die 
wij mochten ondervinden, bij het over
lijden van onze lieve moeder, groot
en overgrootmoeder, zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 

t Gedenkt tn uw gebeden de ztel van 

Hendrika Johanna Vossebeld 
weduwe van Joseph Willem Kamphuis 

ZtJ werd geboren te Boekelo op 11 Juni 1887, Gesterkt 
door de genademiddelen van de kerk, gaf ztJ op 24 Juh 
1972 haar %lel aan haar Schepper terug. Haar lichaam 
werd ter ruste gelegd op het , .. Jr. kerkhof te Beckum op 
28 Juli d .o. v. to afwachting van de eeuwige opstanding 

ZtJ zal bij haar kinderen en al degenen, die haar 
kenden voortleven als de sterke en godvruchtige vrouw, 
waarvan het Boek der Spreuken spreekt .• Woorden van 
wijsheid en goedheid lagen op haar tong. Zij ging de 
gangen na van baar groot gezin . Zelfs biJ nacht ging 
de lamp niet uit". 
Deze diepgelovige en vrome vrouw en moeder, wter 
bidden werken en werken bidden was, wist de grote 
beproevingen zonder klagen te doorstaan. 
ZtJ gaf haar kinderen met sterke band de stelregel van 
God: De Heer heeft u gezegd, mens, wat goed 1s, en 
wat Hij van u verlangt : Hij wil niets anders dan dat 
giJ u houdt aan het recht, dat ge trouw eerbiedigt en 
u tegenover uw God ootmoedig gedraagt. 
Zo zal zij inderdaad blijven voortleven bij haar kin• 
deren, dte door hun diepe trouw en dankbaarheid haar 
veelvuldig omgaven met liefde, belangstelling, gezel· 
ltgheid en trouwe aanhankeliJkhetd . Want zij weten 
wot deze vrouw en moeder voor ben betekend heeft 
tn de vele zorgen om haar gezJn en zaak en de duizend 
en zoveel andere zorgen, die ztJ met een uiterltjke 
hardheid wist te trotseren, maar haar tnnerltJk diep 
beroerden en aangrepen. 
Beste kinderen en kleinkinderen, harteltjk donk voor al 
Jullie zorgen en liefde, waarmee Jullie mij omg_even 
hebt, vooral toen mtJn krochten afnamen, vooral Truus, 
die zoveel voor mij gedaan heef!. 
Ik ga nu naar vader, Wtlly en Mortjke, om eeuwig 
te genieten bij God tn de hemel 
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