
Ter herinnering aan 
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Echtgenoot van Mar1etje Hampsink-Kuipers 

Pa werd geboren op 11 juli 1930 in Losser en overleed thuis 
op 5 februari 2001 omringd door ons al len. Pa kwam uit een 
gezin met 10 kinderen. Tot aan zijn pensioen werkte hij bij 
Elektrotechniek Hampsink, een bedrijf dat zijn tweeling
broer samen met hem opbouwde. Zijn zorg koppelde hij aan 
een tomeloze inzet. Pa was eerlijk en nauwgezet en stond 
altijd klaar voor anderen. 
Zijn vrolijkheid zullen velen zich als visitekaartje herinne
ren. Bij familie- en andere feestelijke gelegenheden was hij 
vaak de gangmaker. Zijn aanwezigheid was sfeerbepalend. 
Pa was een levensgenieter van het goede soort. Met hard 
werken deed hij alles voor zijn gezin. Helaas ontbrak het 
hem hierdoor wel eens aan rust en vrije tijd. Volgens zijn 
zeggen zou hij na zijn pensioen hier met Ma van gaan genie
ten De realiteit bleek anders. Zijn inzet bleek van een hoog 
niveau te zijn geweest. Na zijn 65e begon hij met zijn 
gezondheid te sukkelen waardoor de energie hem ontbrak 
om samen met ma, kinderen en kleinkinderen met volle 
teugen te gaan genieten. Ondanks dat heeft hij hier op ei-

gen wijze invulling aan gegeven zoals genieten van de een
voudige en eigen dingen in en rond zijn huis, Teun de hond, 
zijn duiven en zijn tuin. 

Het idee dat hij een gezin had waarvan de kinderen hun 
plek gevonden hadden gaf hem een tevreden gevoel. Helaas 
woonden drie van zijn kinderen niet in de buurt, maar het 
stukje extra aandacht van Francis was fijn voor hem. 
Zijn geloof heeft hij persoonlijk beleefd. Vanuit zijn tech
nisch vakgebied maakte hij zich dienstbaar voor de kerk 
waarvan hij zich noaber voelde. 
Na een korte ziekte, waarbij hij liefdevol werd verzorgd 
door ma, is hij in alle rust van ons heengegaan, in vertrou
wen op God. 

Pa, wij herinneren jou als een dienstbaar, eenvoudig en liefde
volle man, vader en opa en denken daarbij aan je woorden "wees 
goed voor elkaar''. 
Bedankt pa, en rust zacht. 

Ma, kinderen en kleinkinderen 

Wij bedanken iedereen die tijdens zijn ziekte en na zijn 
overlijden heeft meegeleefd 

Familie Hampsink 


