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In dankbare hennnering aan 

JOHANNA MARIA CHRISTENHUSZ 

sedert 1972 weduwe van 

GERHARDUS HAMPSINK 

Geboren te Oldenzaal 27 maart 1893. 
Zij overleed, gesterkt door het Sacrament der Zie !<en, op 
haar kamer in de Mariahof op 30 Januari 1993. 
Vanuit de St. Anton1uskerk namen we afscheid van haar 
op 31ebruari. Daarna hebben WÏJ haar te ruste gelegd op 
de begraafplaats aan de Hengelosestraat 

In grote dankbaarheld zullen we blijven denken aan onze 
dierbare moeder, groot· en overgrootmoeder. In de 
gezegende leeftijd van bijna 1 00 jaar 1s z1j vred1g van ons 
heengegaan. 
Bijna 16 jaar heeft zJ; in het bejaardencentrum "Mariahor 
gewoond. Daar vond zij haar thuis. Ze was dankbaar 
voor de goede zorgen die zij daar ondervond tot het 
einde toe. 
Zolang ze kon nam zij deel aan de gemeenschappeliJke 
gebeurtenissen in de kapel en 1n de zaal. 

De laatste jaren werd het wat minder, maar ze bleef 
helder van geest Wekelijks ontving ze de H. Communie 
op haar kamer. 
Ze was een vrouw die leefde in eenvoud. Door haar 
liefde was ze een steun voor haar man en haar kinderen. 
Haar kleinkinderen namen een speciale plaats in haar 
hart Als je bijna een eeuw te leven hebt, maak je wel het 
een en ander mee. Zij heeft vele mensen om zich heen 
zien komen en gaan. 
We zunen haar missen. In onze herinnering za! Zij blijven 
voort leven. Haar voorbeeld van geloof en haar verenng 
tot Maria zuften zeker vruchten bliJVen dragen. Zij 
probeerde ons een goed voorbeeld te geven. In haar 
geest Willen wij verder leven. 
Ondanks ons verdriet om dit afscheid voorgoed zijn we 
dankbaar voor dit rijke leven en voor al het goede dat w1j 
van haar mochten ondervinden. 

Moge r-ij nu ie rust tn ie vnáe r.rinátn 6ij (joá. 

Voor al uw blijken van medeleven en belangstelling 
danken wij U van harte. 

De familie 
Oldenzaal, februari 1993. 


