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Dankbaar gedenken wij 

Geertruida Maria Hampsink 

echtgenote van 
Johannes A:exander Assen 

Zij werd geboren te Weerselo op 15 augus
tus 1914. Plotseling is zij te Oldenzaal over
leden op 19 november 1994. 
Biddend hebben wij afscheid van haar ge
nomen in de St. Antoniuskerk op 24 novem· 
ber en haar daarna te rusten gelegd op de 
begraafplaats te Oldenzaal. 

Geloven betekent in feite: er willen zijn voor 
anderen. Zo zag zij haar leven ook: gescha
pen met een hart om lief te hebben, voor 
anderen te bestaan en te werken. 
Daarmee is haar leven heel kernachtig gety
peerd. Zij was een moeder en oma met wils
kracht en doorzettingsvermogen. Zij heeft, 
samen met haar man, gedurende 43 geluk
kige huwelijksjaren ook veel lief en leed met 
elkaar gedeeld . Van beiden mag met recht 
gezegd worden, dat zij zich altijd hebben 
weggecijferd voor hun kinderen en kleinkin
deren. Omdat vader al rond zijn 40-ste Ie-

vensjaar getroffen werd door een ziekte, 
waardoor hij nooit meer volledig kon func
tioneren, betekende het voor moeder dat zij 
moest gaan werken in het belang van het 
gezin, terwijl vader, die niet zonder moeder 
kofl, altijd thuis was. Zij was iemand die hield 
van gezelligheid en voor wie koken de groot
ste hobby was, want gezellig samen tafelen 
vond zij prachtig. iedereen was bij haar wel 
kom en daar kon zij uren voor in de keuken 
staan. Zij was altijd bl ij als de kinderen en 
kleinkinderen om haar heen waren, en het 
verlangen daarnaar was wederkerig, want zij 
was iemand die altijd warme geborgenheid 
wist te bieden. Het leven dat voor haar be
paald niet over rozen 1s gegaan, dat ieven 
heeft zij kunnen leven en volhouden vanuit 
een diep geloof. En datzelfde geloof doet ons 
vertrouwen dat zij nu thuis is bij God, bij wie 
zij ons allen blijvend zal gedenken en aan
bevelen in Gods zorg. Lieve moeder en oma, 
bedankt voor al les en rust nu in vrede. 

Langs deze weg willen wij U danken voor de 
getoonde belangstelling, na het overlijden 
van mijn vrouw, moeder en oma. 

De familie 


