


Ab dankbar.: herinn.:ring aan 

Fien Arendsen-Hampsink 
Geboren te Lemselo op 21 februari 19:?9 

01 erleden in Hengelo op 18 juli :?00:? 

Fien groeide op in een groot ge7in mee 13 kinderen op een boerde
rij in Lemselo. Na hun schoolopleiding. die \'OOr Fien grocendeeb in 
oorlogstijd 1 iel. gingen de kinderen spo.:dig aan hei werk. Fien koos 
al gauw voor een dienscbctrekking op de pastrnie 1 an c.le Plechelmus
kerk in Saawcld. waar 7e 14 jaar lang leefde en werkte temidden 
van de dorp~gcmeen~chap. Daar was Le bekend a l ~ ·rie111jc l'an de 
pastoor'. Aan c.leLc: tijd had ze 1·eel mooie h.:rinneringen. 

In 1960 1eranderde haar Ie l'en toen Le trou11 c.le mei Jan en ging 
wonen in Hengelo. op de plaats rnn zijn ouderlijk hui,. Ze bouw
den er een nieuwe woning. maar wrder ·cmk Fien erbij m·. LOab 
dat heene: bij Jan. bij oma en oom Herman. zo·n 'ituacie 1s nu 
h.:el ongebruikelijk. maar Fien heeft er nooit spijt l'an gehad. Ze 
1ci 1clf: "ik zou het zo weer doen". In de jaren die 1 olgden wer
den \'ier kinderen geboren en had Fien heel \'ecl werl. en 1eel om 
voor te LOrgen. 11a1 Le graag en van hane deed. In dit leven was 
ze gelukkig en op haar plek en ze deed er alles voor 0111 te 70rgcn 
dat iedereen hel naar z'n 7in had en dat alles goed verliep. Daar 
stelde 1e haar eigen hoge eisen aan. 
De ve~jaardagen \'an oma waren ieder jaar een familiefeest. bijna 
helemaal door Fien georganü,eerd. ln Saas1eld had 1e heel goed 
leren koken. 11 aan an op zulke dagen heel de familie genooc: haar 
·gebonden 'ocp· en salades werden door niemand gei!1enaard. 
Fien \'erbouwde groente en fruit 1orgde dat ieder najaar de 1 ries
kis1 en kelder \'OI waren. kookte voor ieder 1\·a1 hij graag at. en 
deelde rond 11a1 Le 11is1 dat 11e lekker \Onden: groemc. appel
moes. jam. eieren. enz. Daarin heeft ze om, heel erg 1erwend. 

Reed\ in Saaweld vond 1c bij al wat ze deed nog tijd voor haar 
hobby: de lUin. In Hengelo had 7e de mogelijkheid om die hobby 
sceeds 1·erder te onc11 ikkelen. \\'e herinneren ons dac 1e ·, a\onds 
laat. na hel 11 erk. be7ig was met zaaien: met hei 1 erpoten 1·an 
piepkldnc plantje~. met het uitzcnen \'an 11 at h'l"Otere plantjes. net 
zolang tocdac 1e in de tuin konden. Haar hobb} heeft 1c in de loop 
rnn de jaren samen met Jan uitgebouwd 101 een prachtige tuin. die 
zij graag aan anderen liet zien tijden' do:: gastHiJe ·open dagen·. 
faent:en' lOrgde Le LO· n 20 jaar mor de bloem versiering in de 
parochiekerk. Bij dk kerk \'Oelde ze zich door haar geloof nauw 
betrokken. 

Bij al ll':U ze deed en op de 1·er~chillende plaa1sen waar 1e ge
\1 oonc.1 haft onderhield Fien contacten met 1 eel men~en c.lie haar 
dierbaar waren en 11 aar ze zorg voor droeg. 
Fien heefc hcc nicc gemakkelijk ge1onden dac de kinderen het 
huis uu gmgen. 1eker niet toen bleek dat iedereen op tamelijk 
grote abt<md 1an Hengelo z"n plek rnnd. De télefoon 1onndc 
daan oor 1 aak c:en oplossing, maar het bleef een halle oplossing. 
De kinderen waren een heel belangrijk deel \'an haar leven. en dit 
gold in gelijl-e marc l'Oor de kleinkinderen toen die er kwamen. 

We hebben ge1ien dat het leien haar de laat\te tijd ?waarder 
begon te l'allen: te sprak over haar zorg c.lat Le alle' niet meer zo 
kon doen als voorheen. Maar we hebben niet 1·ermoed dal we LO 

snel af<:chc id van haar LOUden moeten nemen. Voor on\ valt er 
thuis in Hengelo. waar Lij met LOved 1anzelfsprckendhcid voor 
ons klaar -.1ond en voor ons zorgde. een lege pkk c.11e nooit meer 
Lal 11orden ge1uld. ~laar wc hopen voor Fien dat LIJ hemelse 
l'rede. geluk en helde heeft gernnden. 

Jan Arendsen. kinderen en kleinkmd.:rc:n 

Graag d<inken we u bareel ijk voor uw meeleven. 


