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In dankbare herinnering aan 

Bernardus Johannes Hampsink 
echtgenoot van 

JOHANNA MARIA BOSCH 

Hij werd geboren op 1 december 1899 re 
losser en is overleden op 30 november 
1990 re De Lutte. Biddend hebben wij op 
4 december afscheid genomen in zijn pa
rochiekerk van de H. Plechelmus en hem 
daarna ter ruste gelegd op het R.I<. Kerkhof 

te De Lutte. 

De stilte die ontstaat. vult zich met zijn 
liefde en kracht die hij ons achterlaat. 
Hij heeft zijn leven in handen gegeven van 
God. Gevoelens van verdriet mengen zich 
met dankbaarheid en diep respect, en een 
sterk verbonden weten met elkaar. Gevoe
lens. die zo direkt met hem verweven zyn. 
die diepte gaven aan zijn leven. 
Hij leefde. in innige verbondenheid met zijn 
vrouw, vol liefde voor de mens. In harmo
nie met de natuur. Vanuit een groot ver
antwoordelijkheidsgevoel, met veel warmte 
voor zijn gezin, liet hij ziin kracht zien in 
alles wat hij met zorg opgebouwd en vorm
gegeven heeft. Vol aandacht en humor. 

ingetogen. zonder veel woorden. was hij 
er. voor zijn eigen omgeving, maar ook ver 
daar buiten. 
Aan velen heeft hij gegeven, en hij was 
gelukkig met wat hij mocht ontvangen. 
De laatste jaren namen zijn fysieke krachten 
langzaam af, maar zijn geestkracht bleef. 
Wij allen mochten delen in ziin uitstraling 
van diep geluk en tevredenheid. waarin 
zijn vrouw voor hem een heel bijzondere 
plaats innam. 
Daags voor zijn eenennegentlgsre verjaar
dag. in stilte. zoals hij het gewild heeft. 
In diep vertrouwen op God. is hij van ons 
heengegaan. 
Zijn Innerlijke rijkdom nemen wij mee en 
mag ons en allen tot troost zijn. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man. onze vader. schoonvader en opa, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Johanna Hampsink -Bosch 
kinderen en kleinkinderen 

De Lutre, december 1990 
Belvedereweg 10 


