
Ter dankbare herinnering aan 

GERARDUS HAMPSINK 

echtgenoot van Johanna Ale ida Rolink 

Bij de oprichting van de paroch ie benoemd 
tot lid van de parochiële Caritas-instelling . 

Hij werd op 6 januari 1893 geboren te 
Beuningen Ov. Hij ontving het Sacrament 
van de Zieken. Hij is op 11 februari 1986 
te Beuningen overleden. 
Na de gezongen Uitvaart op 15 februari 
d.o.v. is zijn lichaam begraven op het 
kerkhof aldaar. 

Goede God , U riep mij vandaag als oudste 
parochiaan . Met grote dankbaarheid zie ik 
terug op al die jaren. Ik voelde mij aan
gemoedigd en gedragen door uw Hand. 
Vooral vanaf het ogenblik, dat ik mijn 
dierbare vrouw Hanna aan mijn zijde had , 
16 j uni 1926, zag ik uw steun en bijstand. 
We hebben een groot gezin , 12 kinderen, 
van U ontvangen. Het was hard werken bij 
de Heidemij . en op ons eigen bedrijfje. 
Het deed ons pijn , dat we Gerard , Johan 
en Marietje zo vroeg moesten afstaan. 
Maar ondanks deze inspanning en dit ver
driet hebt U ons leven gevuld met vreugde 
en voldoening. 
Wat hebben we genoten van onze kinderen ; 
ook toen ze getrouwd waren , trokken we 
graag met hen en hun kinderen er een 

dagje op uit. Een verjaardag , een jubileum 
was een familiefeest voor groot en klein . 
Zelfs iedere zondag had met zijn kerkelijke 
verplichting een feestelijk karakter. 
Als anderen genoten , genoot ik het meest. 
Ik breng dank aan alle kinderen en klein
kinderen , heel bijzonder aan Bernard en 
Betsy, die mij al die jaren zo goed ver
zorgd hebben. 

Beste allemaal, kinderen , kleinkinderen , 
buren en kennissen , al wordt men 93 jaar, 
toch is het leven zo voorbij . We blijven 
ons herinneren , dat ons eigenlijk Vaderland 
in de hemel ligt. 

Voor Uw blijk van deelneming ondervonden 
bij het overlijden van mijn onvergetelijke 
man , onze vader en opa zeggen wij U onze 
welgemeende dank. 

Uit aller naam : 

J. A. Hampsink-Rolink 

Kinderen en kleinkinderen 

Beuningen , februari 1986 


