


Rust nu maar uit
Je hebt je strijd gestreden
Je hebt het dapper gedaan
Wie kan begrijpen
Hoe je hebt geleden?
Wie kan voelen
Wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit

ln dankbare herinnering aan

WILLEM KAMPMAN
echtgenoot van

Christina Nievelstein

Hij werd 3 december 1904 in Den Ham,
Overijssel geboren.

Hij trouwde 13 april 1940 te Heerlen.
Hij overleed geheel onverwacht in zijn eigen

woning op 22 augustus 1988.

Daarna namen we van hem aÍscheid in de
uitvaartsviering op 24 augustus in de kerk
van de H. Theresia en Don Bosco te Laura-

dorp, waarna de crematie plaats had

te Heerlen.

Hij groeide op in een groot gezin. Zoals de
meesten in die tijd ging hij al op jeugdige
leeftijd werken. Zoals zovelen van heel het
!and naar de mijnstreek gekomen ziin, zo
kwam ook hij in 1928 naar de mijn 'Laura'. Daar
heeft hij 32 jaar lang ondergronds gewerkt.
Hij deed het met veel plezier voor zijn gezin.

Voor hen was hij goed en zorgzaam, zoals
ook zij goed voor hem waren. Thuis was hij
heel gelukt<ig.
Toen hij op 55 jarige leeftijd met pensioen
ging, vond hij veel voldoening in zijn grote
tuin en de zarg voor zijn konijnen. Maar op
zondag ging zijn belangstelling uit naar de
voetbalwedstrijden van de vereniging,,Wau-
bach", dat was zijn geliefde club. Toen hii
zo'n 70 jaar oud was, kwamen de kwalen van
zijn werk in de mijn. Geleidelijk aan vvas

hij meer binnen dan buiten te vinden, alles
werd teveel. Gelukkig had hij veel plezier in
het lezen, dat gaf hem heel veel aÍleiding. Zo
kennen we hem nog met een boek in zijn
hand achter het raam van de huiskamer.
De laatste weken waren zijn krachten op.
Moedig heeft hij zijn strijd gestreden. Onver-
wacht ging h:j heen. Moge hij nu in vrede
rusten. Dankbaar blijven we aan hem denken.

Voor uw blijken van meeleven en belangstel-
ling tijdens zijn ziekte en voor uw blijken van
medeleven bij zijn heengaan, betuigen wij U

onze hartelíjke dank.

Chr. Kampman-Nievelstein
kinderen en kleindochter Sandra.

De zeswekendienst zal plaatshebben op zater-
dag 15 oktober om 19.00 uur in cle kerk van
de H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp.
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