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In liefdevolle herinnering aan 

Sientje Oude Hassink - Hulsmeijers 

echtgenote van 

Bennie Oude Hassink 

Sientje werd geboren op 29 mei 1933 en overleed 
plotseling thuis op 23 mei 2007. Na de Uitvaart
plechtigheid op 29 mei 2007 in de H. Nicolaaskerk 
te Denekamp, hebben we haar te ruste gelegd op 
het R.K. kerkhof aldaar. 

Sientje werd geboren aan de Vleierweg te 
Breklenkamp. Zij heeft hier samen met haar twee 
broers Gerard en Johan en haar ouders vele 
mooie jaren gekend. 
Ze ontmoette pa op een carnavalsfeest bij 
Knippers in Denekamp. Ze gingen trouwen op 
18 augustus 1962 en gingen wonen aan de 
Mr. Muldersstraat 9 in Denekamp, waar ze samen 
bijna 45 jaar hebben gewoond. 
Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren 
Hans, Marga, Hans en Erna. Het eerste kindje, 
Hans genoemd, moesten ze met verdriet weer 
laten gaan. 

Ze heeft vele mooie en gelukkige jaren gehad 
samen met pa en de kinderen, waarbij de eerste 
jaren pa zijn moeder, oma Oude Hassink, nog bij 
hun heeft ingewoond. 
Ook heeft ma fijne jaren gekend toen ze van 1973 
tot 1987 in het bejaardentehuis in Denekamp 
heeft gewerkt. Ze mocht dit met haar "droge" en 
plezierige humor altijd erg graag doen. 
Kwaad of boos hebben we haar zelden gezien, 
altijd vrolijk en opgewekt waar Sientje om bekend 
stond. 
Ook gingen we op vakantie naar Ameland en 
Harderwijk. In het begin nog in een Daf 33, dit 
was een hele onderneming maar een mooie tijd. 
Samen hebben ze de laatste jaren heel wat kilo
meters gemaakt op de fiets. Het laatste jaar op de 
elektrische fiets die pa voor haar gekocht had. 
Erg gelukkig was ze toen haar drie kleinkinder~n 
Melissa, Lisanne en Stijn werden geboren. Hier 
was ze altijd ontzettend gek mee. 

Sientje, ma en oma we gaan je verschrikkelijk 
missen. Bedankt voor alles! 

Voor uw medeleven en belangstelling danken wij 
u hartelijk. 

Bennie Oude Hassink 
Kinderen en kleinkinderen 


