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In de avond van Witte Donderdag ging uit ons midden 

heen 

HENDRIKUS JOHANNES HAMPSINK 

sinds 10 augustus 1968 weduwnaar van 

MARIA JOHANNA HENDRIKA LINDERHOF 

Hij werd geboren te Lemselo, gemeente Weerselo, op 7 
Èlnuari 1912. In het ziekenhuis "De Stadsmaten• te 
cnschede overleed hij op 16 april 1987. Na de 
Uitvaartmis in zijn parochiekerk, toegewijd aan Maria, 
te Oldenzaal, werd zijn lichaam bijgezet in het graf van 
zijn vrouw op de begraafplaats te Hengelo (Ov.). 

Hij was de oudste van het grote gezin van 13 kinderen, 
waarin hij is opgegroeid en met wie hij zich altijd sterk 
verbonden heeft gevoeld. Rustig van aard en met een 
luisterend oor was hij graag tussen de mensen; hij 
ontbrak nooit op een gezellig feest, waartoe hij op zijn 
eigen manier een steentje bijdroeg. Als uitstekend 
vakman heeft hij zijn werk verricht; tevens stond hij 
altijd klaar om met zijn bijzondere talenten anderen 
voort te helpen, zijn familie, zi1n vrienden; ook de 
Raphaêl1:~1rochie in Hengelo en de Mariaparochie in 
Oldenzaal zullen hem daarvoor dankbaar blijven. 

Het heengaan van zijn lieve vrouw betekende voor hem 
een groot gemis. Met. veel moed heeft hij zich door d~! 
verlies heengegzet, Zijn goede humeur bewaard; daarbij 
mocht hij ondervinden, dat hij goed werd opgevangen 
door zijn familie en vele anderen. Dat bleek nog 
duidelijker in zijn ziekteperiode, die hem met angst 
vervulde, maar waarin hij tot de laatste dagen toch 
hoop koesterde op herstel. Plotseling kwam zijn aardse 
leven tot een einde; we mogen geloven, dat hij op Witte 
Donderdag geroepen werd tot de verrezen Heer. 

"Wie mijn vlees eet en mijn bloed 
drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal 
hem doen opstaan op de laatste dag" 
(Joh. 6,54) 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden 
van onze goede broer en zwager zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Familie Hampsink 
Familie Underhof 


