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Ter herinnering aan 

Marietje Hampsink-Kuipers 

weduwe van Frans Hampsink 

Zij werd op 23 maart 1930 in Hengelo {0) 
geboren en overleed thuis op 10 ~anuari .2004, 
omringd door ons allen. Ma groe1de op m een 
gezin van 9 kinderen. Nadat ze pa had leren 
kennen bouwden ze hun eigen huis aan de 
Mariastraat in Oldenzaal. Ze trouwden op 14 
april 1959 en kregen vier kinde~~n. Zor~, be
langstelling en naastenliefde ZIJn begr1ppen 
die een belangrijke rol speelden in haar leven. 
Zowel in het gezinsleven, de opvoeding van de 
kinderen als in haar activiteiten buiten het 
gezin viel zij in dit opzicht op. Met de tome
loze inzet van pa voor zijn werk had ma het 
wel eens moeilijk. Helemaal toen bleek dat pa 
na zijn pensioen niet meer kon waar ma op had 
gehoopt. Met het overlijden van pa brak er een 
moeilijke tijd aan voor haar. Echter met ~e 
hulp van ons, haar familie en vele vrie.nden d1e 
zij door haar vrijwilligerswerk om z1ch heen 
had verzameld, kwam zij er bovenop en vond 
de kracht om door te gaan. Helaas wonen 3 van 
haar kinderen niet in de buurt maar de aan
dacht die ze van Francis ontving was fijn voor 

haar. Vol overgave verrichtte zij met een groep 
mensen die haar aan het hart gingen vrijwilli 
gerswerk bij het WTO en de LosserHof. Hier
bij gaf zij op haar wijze inhoud aan het ge
loof. De warmte en naastenliefde die zij bin
nen deze groep kreeg gaf haar veel voldoe
ning. Samen met Frans, die zij binnen deze 
groep leerde kennen genoot ze nog van allerlei 
dingen, totdat een slopende ziekte haar leven 
begon te bepalen. Te korte tijd heeft ze kun
nen genieten van haar nieuwe woning. On
danks haar pijn, klaagde ze nooit en bleef .~e 
belangstellend. Ze liet blijken tevreden te ZIJn 
met het gezin waarin de kinderen hun plek ge
vonden hadden. Haar kleinkinderen bezorgden 
haar veel plezier. Na een langdurige ziekte 
waarbij ze ook zorgzaam werd bijgestaan door 
Frans, is ze toch nog plotseling van ons heen
gegaan in vertrouwen op God. 

Ma, Mariet je, wij herinneren je als een 
zorgzame, liefdevolle en belangstellende 

moeder, oma en goede vriendin. 

Bedankt en rust zacht. 

Wij bedanken iedereen die tijdens haar ziekte 
en na haar overlijden heeft meegeleefd. 

Kinderen, kleinkinderen en Frans. 


