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In onze herinnering en ons gebed 

gedenken wij dankbaar 

Ursella Geertruida Maria Hampsink 
weduwe van 

JAN LOHUIS 
Zij werd geboren te Denekamp op 10 mei 
1919. In volle overgave overleed zu op 2 mei 
1991. Na de requiemmis in de St. Nicolaas
kerk te Denekamp op 7 mei i~ zij te rusten 

gelegd op ons kerkhof. 

Zij wao; moeder over ons gezin van 9 kin
deren. ZIJ. met vader. van wie we in 1985 
afscheid moesten nemen. hebben ons een 
christelijke levensstij l meegegeven. Daar zul
len wij hen altijd dankbaar voor zijn. 
Nooit J..wam je bij moeder voor 'n dichte 
deur. Als ze niet thuis was wist iedereen 
de sleutel te vinden en ook dan stond de 
koffie altijd klaar. 
Veel geesttdijke kracht putte zij uit haar 
reisjes ndar Louders, waar zij in Maria een 
heel goeie vriendin vond. 
Ze heeft. tot haar gezondheid het niet meer 
toeliet, alle zorg en liefde aan de 2 inwo
nende jongens gegeven. 
Daarbij vergat ze uiteraard de rest van de 
familie niet. want voor iedereen had ze 
altijd een opbeurend antwoord. Bij welke 
problemen ook. 

Alle kleinkinderen mochten met St. Nico
laas bij haar de kadoocjes ophalen, waar ze 
altijd erg \an genoot. 
Door het gemis van vader. ging haar ge
zondheid achceruir. maar klagen deed ze 
nooit. 
We vinden dat dit bidprentje eigenlijk veel 
te klein is om over onze lieve moeder te 
schrijven. 
Op de dag van haar overlijden ontving zij 
in het bijzijn van al haar kinderen het Sa
crament der Ziekt:n in het ouderliJk huis, 
dat was haar laatste wens. 

Moge zij rusten in vrede. 
Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 
Uefate moeder, dapper mms 
je htbt je strijd gntreJ111. 
Ninnand 1a11 ~m, a/lun God. 
u·ut u at je hebt geleJm. 
~Il Jt a11gstm zijn 1oorb9 
rust maar ma, je bt111 tltl 1 rij. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze lieve moeder. schoon
moeder en oma. betuigen wij U onze op
rechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Denekamp. mei 1991 


