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Dankbaar herdenken wij 

Albert Oude Hampsink 

ec'1tgenoot van Truus Kristens 

Hij werd geboren op 7 JUii 1916 te Deurningen, ge· 
meente Weerselo. Voorzien var het Sacrament van 
de Ziekenzalving, overleed hij m het verpleegcentrum 
Twente-Oost te Oldenzaal op 10 september 1996. 
We hebben 14 september van pa en opa afscheid 
genomen tijdens de Uitvaartmis in de Mariakerk te 
Oldenzaal, waarna we hem ten ruste hebben gelegd 
op de Algemene Begraafplaats, aldaar. 

Albert groeide op in een gezin van 7 kinderen. Vanaf 
zijn huwelijk met Truus Kristens in 1942 woonde hij 
aan de Kleibultweg, waar hij zich uitstekend thuis
voelde. 
Samen met ma was hij vol zorg voor zijn twee kmde· 
ren Arie en Els; later kwamen de kleinkinderen Den· 
nis, Mike en Susan, op wie hij bijzonder was gesteld. 
Na een werkzaam leven biJ Molkenboer en bij de 
Gemeente, met name biJ de tennisvelden, ging '11j op 
65-Jarige leeftijd met pensioen. 
Hij hield van gezelligheid; lange tijd heeft hij 's zon
dagsmorgens samen met zijn broers een kaartje ge-

legd. Verder was hij aktief op velerlei gebied; de vak
bond had in hem een enthousiast lid en gedurende 
vele jaren een accuraat penningmeester. Zeer fana· 
tiek met betrekkir>g tot de politiek, was hij ook de 
grote supporter van de voetbalvereniging QuiCk '20. 
Zi1n hobby bestond uit het werken in zijn tuin, met 
planten, bloemen en groentes. 
Albert was een gelovig man, die steun vond in het 
gebed en meeleefde met de kerk, met zijn parochie. 
Toen ti11 niet meer naar de kerK kon gaan, volgde hij 
met ma elke zondagmorgen trouw de Misviering via 
de tv. 
Zijn laatste jaren aan de Kleibult had hij een geliefd 
plekje voor z11r keukenraam. Hij 'eed aan een slo· 
pende ziekte, maar werd met veel iefde verzorgd door 
ma, door Els en Ane en vele anderen, totdat hij werd 
opgenomen in het verpleeghuis. Daar is hij in alle 
vrede ingeslapen, in de overtuiging: 'Zo zullen we 
voor altJJd samen zij:> "let de Heer'. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven zijn 
we u zeer dankbaar. 

G. Oude Hamps1rk-Kristens 
Ane en Gerry 
Els en Leo 
De kleinkinderen 


