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Oma heeft zo gevochten om bij ons te blijven . 

We gunnen haar nu de rust bij pa. 
Wij bedanken je voor alle mooie jaren 
samen met ons en rust nu maar uit. 

Dankbaar herdenken wi j 

Truus Kristens 
Weduwe van Albert Oude Hampsink 

Zij werd geboren op 24 juni 1918 te Losser. Na 
een kortstondige ziekte is zij overleden in het 
Oldenzaalse ziekenhuis op 2 februari 2001. 
Wij hebben 7 februari afscheid genomen van 
onze lieve ma, oma en zus tijdens de uitvaart
mis in de Mariakerk te Oldenzaal, waarna we 
haar ten ruste hebben gelegd bij pa op de Alge
mene Begraafplaats aan de Hengelosestraat te 
Oldenzaal. 

Truus groeide op in een gezin van 6 kinderen. 
Haar moeder st ierf op 58 jarige leefti jd waarna 
zij de zorgen voor haar vader en broers op zich 
nam. Samen met pa heeft zij vo l liefde voor haar 
kinderen Arie en Els gezorgd; later kwamen de 
kleinki nderen Dennis, Mike en Susan op wie zij 
bijzonder was gesteld. Toen pa verhu isde naar 

het verpleeghu is, verhuisde zi j in 1996 van de 
Kleibult naar de Mariahof. Ma hield van men
sen om zich heen en kon maar moeilijk tegen 
het alleen zijn , vooral de laatste jaren speelde 
dit haar parten. Ook de bingoavonden in de 
Mariahof hadden een speciaal plekje bij haar. 
Ma was een gelovige vrouw die steun vond in 
het gebed en meeleefde met de kerk en in het 
bijzonder de Maria-parochi e. Ma had een 
speciale band met haar dochter, zij hadden 
dagelijks contact mat elkaar en waren meer 
vriendinnen dan moeder en dochter. Els was 
sinds jaren haar steun en toeverlaat vooral de 
laatste tijd heeft El s met al haar kracht en 
toew ijding haar begeleid, daarvoor schieten 
woorden te kort. 
Tevens gaat een speciaal woord van dank uit 
naar haar broer Tonnie die sinds jaar en dag 
voor haar klaar stond. 
Truus je was als een moeder voor mij, Tonn ie. 

Voor uw blijken van belangstel ling en medele
ven zijn wij u zeer dankbaar. 

Arie en Gerry 
Els en Leo 
De kleinkinderen 
Tonnie 


