
In de late avond van 13 mei 1978 overleed 
in het r.k. ziekenhuis te Oldenzaal , voor
zien van het H. Sacrament der Zieken 

JOHANNA HENDRIKA MARIA 
HAKEN BERG 

echtgenote van Gerardus Hampsink 

Zij werd op 23 oktober 1905 te Losser ge
boren . Reeds vroeg ondervond zij de hard
heid van het leven, toen zij op zeer jeug
dige leeftijd haar moeder verloor. 
Ook daarna heeft het leven haar niet ge
spaard. Zij heeft moeilijke tijden gekend 
waarin het een passen en meten was om 
alle eindjes aan elkaar te knopen. On
danks haar tengere gestalte legde zij 
echter een zo grote werklust en ijver aan 
de dag, dat geen buitenstaander haar zor
gen bemerkte. 
Van de vruchten van haar leven en werken 
vroeg zij nooit iets voor zichzelf. 
Alles was voor haar gezin of voor an
deren die min of meer toevallig aan haar 
zorgen waren toevertrouwd. Vooral tijdens 
de 2e wereldoorlog is dit laatste meer
malen en vaak gedurende langere tijd het 
geval geweest. Alleen daarom al hebben 
velen de plicht haar in diepe dankbaar
heid te gedenken. 
Het allerbelangrijkste voor haar was ech
ter haar gezin. Geen enkele opgave was 
haar te zwaar, geen enkele moeite was 
haar teveel. 
Door haar tomeloze energie was het moei
lijk haar, om harentwille, af te remmen. 

Zij kon en wilde niet anders dan voor 
anderen zorgen, anderen bemoederen. 
In haar diep geloof, haar grote gods
dienstigheid en de liefde voor haar gezin 
vond ze de kracht om deze levenstaak 
aan te kunnen. 
Lieve Gerard , ondanks vroegere zorgen 
hebben we samen een goed en gelukkig 
leven gehad. Nu wij voor enige tijd af
scheid hebben moeten nemen zul je mij 
terug vinden in de vrucht van onze liefde, 
de kinderen. 
Lieve kinderen en kleinkinderen, blijf met 
elkaar omgaan zoals ik jullie dat geleerd 
heb. Probeer mijn voorbeeld na te volgen, 
dan zul je de troost en sterkte zijn voor 
papa en opa. 
God, wij danken U voor deze vrouw en 
moeder. Wij danken U voor het voorbeeld 
van liefde en plichtsbesef dat zij door Uw 
genade aan ons gaf. Mogen wij eens, 
samen met haar, gelukkig zijn bij U. 

Voor uw belangstelling en medeleven na 
het overlijden van mijn lieve vrouw en 
onze lieve moeder en de laatste eer aan 
haar betoond, betuigen wij u onze har
telijke dank. 

FAMILIE G. HAMPSINK 

Oldenzaal, mei 1978 


