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Ter dankbare herinnenng aan 

Dina Juliana Wonniger 
weduwe van Pieter Antonius Kamp 

Geboren: 12 april 1916 te Losser. 
Ove~eden: 12 aoril 199L te Hengelo. 

Lieve moeder, 

Voor ons ben je groot al was Je klein 
wat wilde je graag nog in ons midden zijn. 
Toch heb je het laatste gevecht verloren 
hoewei je als een strijdster bent geboren. 
Door de ziekte n je eerste levensjaren 
ben je een bepaalde koers gaan varen. 
Je bent als een dappere. sterke vrouw in het leven gaan staan 
en hebt daarmee veel mensen goed gedaan. 
Wat waren we blij toen je naar Hengelo kwam 
om in ons gezin de moederrol over te nemen. 
dit was zeker geen gemakkeliJke taak 
maar voor jou de normaalste zaak. 
Vechten moest 1e om het gezin n goede banen te leiden 
toch waren het voor jou, vader en ons fi1ne tijden. 

Toen werd vader ziek en moest naar een verpieegtehu1s 
voor jou werd het leven weer een !<ruis. 
Steeds een stukje afscheid nemen 
wat was dat verschrikkelijk zwaar 
dat duurde met elkaar 9 jaar. 
Uiteindelijk heb je ook deze stc,jd doorstaan 
en durfde het leven weer eventjes aan. 
Vaak vond 1e troost biJ het gebed 
en zeker bij Maria, wat hebben we daar veel kaarsjes biJgezet. 
Wat was je verdrietig toen Je gezondheid slechter werd 
je kon niet meer tuinieren en werd afhankeliJk van een draad. 
Toch heb je daar ook mee leren te leven 
en vond je de dingen weer de moeite waard. 
Ook de kleinkinderen hadden een soec1aal plekje in Je han 
Je nam ze altijd even apart 
vroeg ze naar school en andere dingen 
en stopte ze altiJd wat toe als ze huiswaarts g ngen. 
Maar toch ging je gezondheid steeds iets verder achteruit, 
med1c11nen, zuurstof, drankjes en een spuit 
ze werkten op het laatst niet meer 
en weer moest Je vechten deze keer. 
Als iemand zo kan strijden en vechten zi1n leven lang 
dan ben Je voor de dood niet bang 
en als emand de hemel verdient, zul Jij het ziJn. 
tlloeder, voor ons was Je groot en zeker niet klein. 




