
Met dankbaarheid denken we terug aan 

HERMINA MARIA HAMPSINK 
de weduwe van 

Hendrikus Johannes Koertshuis 

Zij werd 5 september 1902 te Losser ge
boren. ZIJ stierf in het verpleeghuis "01-
denhove" te Losser op 3 juni 1983. Van 
uit haar parochiekerk 0 .L. Vrouw Ten
hemelopneming te Oldenzaal hebben we 
haar daar op het kerkhof begraven. 

Ze was een lieve en allerhartelijkste vrouw. 
Het is dan ook geen wonder dat haar kin
deren echt veel van haar hielden. Dat 
bleek heel duidelijk, toen zij getroffen werd 
door een hersenbloeding en daarom niet 
meer thuis kon blijven en opgenomen 
moest worden In het verpleeghuis "Olden
hove" te Losser. Ze zochten haar regel 
matig op of haalden haar een dag in huis. 
Ook de kleinkinderen mochten graag bij 
haar zijn. Voor hen was ze een lieve oma 
en - ondanks haar tachtig jaar - een boei
ende vrouw. De dood van haar man heeft 
haar erg aangegrepen. Maar ze heeft er 
mee leren leven en haar goede humeur 
hield haar op de been. Ondanks haar 
handicap van slecht horen en moeilijk kun
nen praten, bleef ze prettig in de omgang. 

De mensen die haar In "Oidenhove" zo 
liefderijk verzorgden, zullen daar onge
tw'ifeld aan hebben bijgedragen. Haar 
openheid en vriendelijkheid leidde er toe 
dat mensen graag bij haar waren. Ook toen 
ze nog gezond was en thuis. was iedereen 
welkom en was het er gezellig. Ze stond 
dan ook voor iedereen klaar en niets was 
haar teveel. De kracht zal ze ongetwijfeld 
geput hebben uit het gebed. Ze was gods
dienstig en in "Oldenhove" sloeg ze 
geen dienst in de kapel over. Nu ze ge
storven is, vertrouwen we dat God haar 
beloond heeft met de vrede in het hemels 
Vaderhuis. Moge ze daar rust en geluk 
gevonden hebben en een voorspraak zijn 
voor ons, die nog onderweg zijn. Zij ruste 
in vrede. 

Voor de vele blijken van medeleven onder
vonden na het overlijden van onze lieve 
moeder, schoonmoeder en oma, zeggen 
wij U onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Juni 1983 


