


In dankbare herinnering aan 

Lucie Gerrie Ineke Bossink-Kamphuis 
Geboren 15 april 1941 
Overleden 7 juni 201 3 

Echtgenote van Hans Bossink t 

Lucie werd geboren in Oldenzaal. Ze groeide op in 
een ondernemersgezin als oudste kind met een 
jongere zus en een twaalf jaar jongere broer. Ze heeft 
haar middelbare schooltijd in een meisjesinternaat in 
Arnhem doorgebracht. Van haar vader leerde ze om te 
genieten van het leven en van haar moeder om onder 
alle omstandigheden door te zetten. 

Al heel jong trouwde ze met Hans. Aan de Tichelweg 
kregen ze drie kinderen, Ingrid , Gert en Nicole. Enige 
tijd later verhuisden ze naar de Roomweg, naast het 
aannemersbedrijf waar het altijd gezellig was en waar 
iedereen zich welkom voelde. Naast haar zorg voor het 
gezin besteedde ze veel tijd aan haar hobby's, kled ing 
maken voor de meisjes, lezen, schilderen en koken. 

Toen de kinderen de deur uit waren bouwden Hans en 
Lucie een huis in De Lutte. Jammer genoeg overleed 
Hans vrij snel daarna maar ze pakte haar leven 
dapper weer op. Ze genoot van haar kinderen, haar 
kleinkinderen, het bridgen, het golfen en van haar 
vakanties en weekendjes, van haar hondje en van 
alles wat verder op haar pad kwam. 

Helaas kreeg ook Lucie problemen met haar 
gezondheid. Ze deed zich meestal sterker voor dan 
ze zich werkelijk voelde en was mede daardoor voor 
iedereen prettig en vrolijk gezelschap. Maar de lijst 
van ziekten werd steeds langer en haar strijd was 
uiteindelijk niet te winnen. In de betere perioden wist 
ze van de leuke dingen in het leven te genieten, 
door samen met vriendinnen op reis te gaan of een 
mooie cruise te maken, terwijl de kinderen zich zorgen 
maakten hoe ze zich zou redden . 

Met haar gezelligheid en gekkigheid wist ze altijd een 
goede sfeer te zetten, mensen op te beuren en op 
andere gedachten te brengen, kleinkinderen tegen hun 
ouders op te zetten, het kon Lucie niet gek genoeg. 

Mam, Oma, Lucie, we zullen je missen en we zijn 
dankbaar voor alles wat je ons hebt meegegeven. 

We willen iedereen hartel ijk bedanken voor uw 
medeleven en uw komst. 

Ingrid en Rik 
Sjoerd 
Maike 

Gert en Anita 
Kasper 
Robbert 

Nicole en Eltjo 
Joep 
Floris 


