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In dankbare herinnering aan

LEEN KAMPS-DE BRUIN

weduwe van
Toon Kamps

* 17 - 5 - 1927 † 12 - 12 - 2020

Toen Leen, ons mam, oma en kleine oma/superoma 
vier weken terug een herseninfarct kreeg, leek het mee 
te vallen. Maar in het Herstelcentrum ging ze steeds 
meer achteruit. Ze bleef tot het laatst helder van 
geest, opgewekt en dankbaar. Stilletjes en vredig is 
ze gestorven. Met veel liefde en dankbaarheid denken 
we aan haar terug. Ze mocht 93 jaar worden in ons 
midden.

Ons mam was de oudste van de oorspronkelijk 8 
kinderen van Gerardus de Bruin en Marie Kersten. Twee 
kinderen stierven kort na hun geboorte. Ook broer Leo 
stierf jong. Ze groeide op in de Lindelaan. Haar moeder 
werd maar 56. Mam had toen nog jonge broers en 
zusjes. Voor hen werd ze een tweede moeder. Het was 
een donkere tijd. De oorlog maakte een diepe indruk 
op haar. Ze vertelde er nog altijd over. Al jong moest 
ze aan het werk, met de trein naar de schoenfabriek 
in Duitsland.
Na de oorlog leerde ze pap kennen. Het werd liefde voor 
altijd en een huwelijk van bijna 60 jaar. Na enkele jaren 
Vlasrootweg, woonden ze tot grote tevredenheid in de 
Ericastraat. Ze kregen 5 kinderen, 9 kleinkinderen en 8 
achterkleinkinderen. 
Na het werkzame leven van pap genoten ze nog vele 
jaren van elkaar, van hun groeiend gezin, van de 

natuur en van de rust. Mam genoot van ons allemaal. 
Ze was altijd vol belangstelling en heel erg lief. Sommige 
kleinkinderen bespraken meer met oma dan met hun 
pap en mam. De achterkleinkinderen waren nog meer 
haar oogappeltjes.
De stap van de Ericastraat – na 50 jaar – naar De Meent 
was groot. Maar er ging ook een wereld voor ze open: 
ze ontmoetten er veel oude bekenden en namen trouw 
deel aan de activiteiten. 
De ziekte van pap was zwaar voor mam. Vol liefde, 
aandacht en zorg week ze niet van zijn zijde. Ze groeiden 
nog dieper naar elkaar toe. Pap vond daarin zijn rust. Na 
zijn sterven pakte mam met al haar veerkracht de draad 
weer op; ze ging koffie schenken aan medebewoners, ze 
zat in de cliëntenraad, kreeg veel bezoek en was altijd in 
voor een praatje. En anders vermaakte ze zich wel met 
lezen, puzzelen en handwerken. Haar geest bleef actief. 

Mam, oma, kleine oma/superoma, je zei altijd dat je 
100 wilde worden. Je was er sterk genoeg voor. Het heeft 
niet zo mogen zijn. Maar je hebt toch en voorgoed een 
onuitwisbare indruk in ons hart gegrift. We dragen je 
voor altijd bij ons en in de stilte van ons hart zullen we 
je nog vaak ontmoeten. 
Van harte bedankt voor alles wat je voor ons hebt 
gedaan en betekend en vooral voor wie je was in ons 
midden. Het ga je goed op de grote reis. Doe ons pap en 
opa de groeten en moge God geven dat ook wij elkaar 
eens weer ontmoeten.

Bedankt voor uw belangstelling en steun.
Dit heeft ons goed gedaan.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen


