


In liefdevolle herinnering aan 

Truus Kip-Hampsink 

Ma werd op 23 december 1931 geboren in 
Noord-Berghuizen en overleed op 21 oktober 
1999 te Enschede. Na de Eucharistieviering in 
de Mariakerk hebben we haar op 26 oktober te 
ruste gelegd op de Begraafplaats aan de 
Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Na haar gelukkige kindertijd temidden van 
haar ouders, tante, broers en zussen, ging ze 
werken op de "confectie" te Enschede. 
Daar leerde ze haar hartsvriendin Sientje ken
nen. Korte tijd later ontmoette ze pa, met wie 
ze op 16 oktober 1958 is getrouwd . 

In 1959 startte pa zijn bedrijf vanuit de woning 
aan de Mariastraat Hier en later aan de Ruis
daelstraat steunde ma hem waar mogelijk. 
Tegelijkertijd zorgde ma voor de drie kinderen 
die werden geboren . In die jaren genoot ma 
intens van alle drukte om haar heen. Vertegen
woordigers, personeel. familie, ze waren allen 
van harte welkom: een echte 'zoete 1nva1·. 

Dertien jaar geleden verhuisden pa en ma naar 
de Helmichstraat. Ten gevolge van een zwaar 
hartinfarct mocht ze hiervan slechts twee 1aar 
ten volle genieten. Door haar ziekte miste ze 
de kracht om vaak uit huis te gaan . Ze ontving 
de mensen dan ook graag biJ haar thuis. Ma 
zat dan graag op de praatstoel en velen zullen 
zich dan ook haar gastvrijheid en gezelligheid 
herinneren Het deed haar veel verdriet dat ZIJ 
niet in staat was om eens op pad te gaan met 
de kleinkinderen, die in deze 1aren werden ge
boren. 

De laatste twee jaar was haar gezondheid ge
lukkig redehJk en heeft ze nog volop genoten 
van het feest ter gelegenheid van haar veertig
jarig huwelijk met pa en van de feestelijkheden 
rondom het jubileum van de zaak. 

Lieve ma, wat zullen we je missen! 

Benny Kip 
kinderen en kleinkinderen 

We bedanken eenieder voor het getoonde 
medeleven. 


