


Ter dankbare herinnering aan 

GERRIT MARINUS OUDE HAMPSINK 

echtgenoot van 

Aleida Geertruida Olde Kalter 

Hij werd geboren op 30 mei 1915 te Deur
ningen, en overleed op 9 december 1986 
te Losser. Op 12 december was de uitvaart 
voor hem in de Plechelmusbasiliek te Ol
denzaal, waarna de crematie volgde te 
Usselo. 

Hij was een fijne gezellige echtgenoot en 
een zorgzame vader voor zijn beide zonen 
en een lieve opa voor zijn kleinkind. Hij 
heeft in zijn leven hard gewerkt, en met 
zijn handigheid was hij een hulp voor 
anderen. In zijn vrije tijd zette hij zich in 
voor het Rode Kruis en de EHBO. En hij 
was vooral ook heel godsdienstig, en kwam 
veel in de kerk. 
De laatste acht jaar werd hij ziekelijk. Hij 
raakte steeds meer geestelijk afwezig. Zijn 
vrouw verzorgde hem met liefde, en hij 
was daarbij een geduldige zieke. Uit
eindelijk had hij ook lichamelijk zoveel 
zorg nodig, dat hij werd opgenomen in 
het verpleeghuis " Oldenhove". Daar is hij 
na een kort verblijf plotseling gestorven. 

Verdrietig, maar ook dankbaar voor alles 
wat hij voor ons heeft betekend, sluiten we 
ons aan bij zijn geloof en bidden: 

Goede God, het leven van deze gestorven 
mens was een geschenk aan ons. U hebt 
het van ons terug ontvangen, rijker en 
gaver, door trouwe vervulling van Zijn 
aardse taak. Maak Uw beloften waar, en 
omgeef hem met het licht van uw eeuwig
heid waar duizend jaren zijn als één dag; 
en laat ons, voor wie de dag soms lang 
valt, eenmaal verenigd worden met hem, 
die we zo graag nog langer in ons midden 
hadden gehad. 
Dat vragen wij U door Cristus onze Heer. 
Amen. 

Voor alle blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn man 
en onze lieve vader en opa, zeggen wij U 
oprecht dank. 

A.G. Oude Hampsink-Olde Kalter 
Hans, Lucy en Sabine 
Martin 

Oldenzaal, december 1986 


