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Betsie Hampsink - Benneker 
Bernard Hampsink, bij velen bekend onder de naam "Peycks Bernard" is geboren op 
9 oktober 1928 te De Lutte en overleed thuis op 25 mei 2012 te Beuningen. 
We hebben voor hem gebeden tijdens de Afscheidsviering op 29 mei in de H. Plechelmuskerk 
te De Lutte. Na de Uitvaartplechtigheid in bovengenoemde kerk op 30 mei in besloten kring, 
hebben we hem begraven op het R.K. kerkhof in De Lutte. 

Hij werd geboren als 2e in een gezin van 12 kinderen. Na de lagere school in De Lutte ging 
hij al snel aan het werk, zowel thuis op de boerderij als bij de boeren in de buurt. Hij begon 
met paard en wagen melkbussen op te halen voor de melkfabriek, zeven dagen per week. In 
1955 werd de 1 e trekker, een Hanomag R-16 gekocht, waar hij super trots op was. Tijdens 
het volksdansen leerde hij Betsie kennen. Op 7 februari 1961 trouwde hij met haar en samen 
kregen ze 4 kinderen waarna ze op het ouderlijk huis het boerenbedrijf voort gingen zetten. 

Het gezin, de koeien, varkens en het loonbedrijf waren zijn lust en zijn leven. Ook hield hij 
van de natuur en ging vaak mee op jacht. 
Hij heeft vele uren doorgebracht in de schuur met sleutelen. Niets was te oud of versleten 
om gemaakt te worden, zodat het alsnog weer kon worden gebruikt. Ook was hij druk in de 
weer met de inweiders, die er elk jaar waren. Hij zorgde ervoor dat er genoeg water was, 
dat ze werden omgeweid en dat de omheining voor elkaar was. Dit alles werd gedaan op 
zijn trekker; de Ford 4000. Toen hij wat meer tijd kreeg, is hij begonnen met accordeon 
spelen. Op menig feestje, speelde hij dan ook een deuntje. Samen met Betsie fietsten ze 
vele uren door het Lutterzand en omgeving. De tijd samen met de kleinkinderen, waar hij erg 
trots op was, bracht hem veel vreugde. De laatste jaren bracht hij altijd het parochieblaadje 
"Het Luutke" rond in het Lutterzand en de Dinkelhook. Het oorlogsmonument "Ensgoarn" 
was erg belangrijk voor hem. Elke zaterdag zorgde hij ervoor dat het monument er netjes 
bij lag. Door zijn afnemende gezondheid kon hij die taak niet meer vervullen. De laatste 
maanden, moest hij steeds meer inleveren. Dit heeft hem veel verdriet gedaan. Tot op het 
laatst heeft hij zijn ziekte waardig gedragen en is op 25 mei rustig ingeslapen. 

Pa en Opa bedankt voor alles! 

Wij danken u voor uw getoonde belangstelling en medeleven. 

Betsie Hampsink - Benneker 
Kinderen en kleinkinderen 


