
W1J bewaren ct:n fijnt: ht:rinnering aan 

BENLOOHUIS 

echtgenoot van 

MJENIE HAMPSINK 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 14 november 
J 925 t:n overlt:e<l in zijn geboorteplaats op 5 mei 
1993. 

Volkomen onverwacht is hij van ons hcengc 
gaan. Ont~tcld en uit ht:! lood geslagt:n Lijn wij 
achtergeblevt:n . Het is voor ons onbegrijpelijk 
<lat hij nit:t mt:er in ons rmdden zal zijn. 
Wc kunnen hem eigenlijk niet missen. Echter 
ondanks ons grote verdrieten onze verb1jstenng 
zijn wij ook dankbaar voor al hetgeen hij voor 
ons gedaan t:n betekend heeft. 
Dankbaar voor mijn man; mijn steun en toever
laat. De 36 mooie huwelijksjaren z:ijn ons nit:t 
meer af te nemen. Je kon op hem aan. Een man 
van <le klok en een man van het woord. 
Dankbaar njn we ook voor onze vader. schoon
vader en opa. waarbij je altijd terecht kon. Een 
vader die al zijn kinderen gelijk behandelde en 

geduldig naar je kon luisteren. Een va<lcrdi~ ,1Jn 

je kon zien ofhetgoe<lmetje gmg. Hij 1.cx:ht voor 
alle moeilijkheden een oplo~smg. maar liet zich 
toch ook ieder in ZÎJn eigen waarde Vanuit zijn 
levenservaring leerde hij ons het helang van 
stiptheid en nauwkeurigheid. In zijn nabijheid 
was je welkom. llij hield van gezelligheid en 
sfeer. Trol~ was hij vooral ook op zijn zoon Jan 
die - net als hij in de bouwwereld - op Aruha 
succesvol werkte. Vijfendertig jaar is hij samen 
met zijn broer Herman als aannemer werkzaam 
geweest. Hij hield van hun zaak. Zijn hroer was 
niet alleen lijn collega. maar ook zijn vriend. 
Door de jaren bouwden ze niet alleen een bedrijf 
op. maar ook een hechte en intense onderlinge 
vnendschap. Dit voorjaar hadden z~ net bekend 
gemaakt te zullen stoppen met het bedrijf. Hij 
verheugde zich op hetgeen komen ging. Er was 
nog zoveel wat hij wilde doen: Zelf wijn maken. 
tuinieren, reizen .... liet heeft niet meer zo mo
gen zijn. 

Wij danken een ieder die Ben een warm hart 
blijft toedragen. 

W.M. Loohu1s-Hampsink. 
kinderen en klemkinderen. 


