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Ter nagedachtenis en dankbare 

herinnering aan 

MARIA JOHANNA EGBERINK 

sedert 8 augustus 1971 weduwe van 

LEONARDUS ANTONIUS HASSINK 

Overleden te Hengelo, na enige uren 
opgenomen te zijn in het Gerardus Ma
jella Ziekenhu is, op 25 augustus 1981. 
In de kapel van het Verzorgingshuis 
"St. Jozef" te Delden, waar ze sinds 
1972 was opgenomen, werd voor haar de 
u1tvaarteucharistie gehouden op 28 augus
tus 1981, waarna haar lichaam werd ter 
aarde besteld op het r .k. kerkhof te 
A lmelo. 

De dierbare overledene werd op 31 augustus 
1900 te A lbergen geboren en sloot op 30 
september 1935 een christel ijk huwelijk, waar
uit twee dochters werden geboren. Met l iefde 
en genegenheid sprak ze tot 1n haar laatste 
levensdagen over haar huwelijk, haar kinderen 
en haar levensgang. Ze was een bezorgde 
vrouw, die haar levensopdracht vanuit een 
d iep geloof probeerde te vervullen en in dit 
geloof de kracht gevonden heeft om haar n iet 
l ichte levensweg tot het einde toe af te leg 
gen. Ze vergde veel vJn zich zel f en daar-

door ook wel van anderen. De loutering der 
rechtvaardigen 1s haar niet bespaard gebleven. 
Na het overlijden van haar echtgenoot ontvie , 
haar op 12 oktober 1979 een van haar doch
ters. Bovendien trof haar in haar laatste levens
jaren een zwaar handicap. Het is te begrijpen 
dat ze steeds meer ging verlangen naar he' 
ver loste leven in Jezus Christus. Ze was ge
noeg gelouterd. De goede Heer van eeuwig 
leven moge haJr nu geven van zijn overvloe
di11e heerlljkheid. 
Onze Vader in de Hemel, geef haar de eeuwige 
rust, Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
wees hlar een voorspraak. 

Voor Uw hartelljk medeleven na het overlljde:, 

van onze lieve moeder en oma, zeggen w·~ 

U onze welgemeende dank. 

Famil ie HASSINl'. 




