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Dankbare her.innering aan 

ROELFIEN MARIA GOSEFOORT 
echtgenote van 

BERNARDUS HENDRIKUS HASSING 

Zij werd geboren te Erica op 4 oktober 1928. 
Als jongste van het gezin groeide zij op 
temidden van het lief en leed binnen haar 
familiekring. Op 23 oktober 1954 trad zij in 
het huwelijk. Gezegend met twee kinderen 
wist zij zich een gelukkige moeder. Haar 
levensloop droeg het kenmerk van zorg
zaamheid. Samen met haar man gaf ze daar 
blijk van. Ze deed daarom moeite om pre
sent te zijn bij gebeurtenissen, waar op een 
aanmoedigend woord of een helpende hand 
gewacht werd en ook waar de jeugd de aan
wezigheid van ouders op prijs stelde. Zo 
bleef ze meeleven ondanks de ziekte, die 
haar krachten deed afnemen. Hoewel hopend 
nog mee te kunnen gaan met de ziekenbede
vaart naar Lourdes hield ze rekening met 
de reis naar het land, waarvan de apostel 
Paulus zegt: ,.Geen oog heeft gezien en 
geen oor heeft gehoord, geen mens kan het 
zich voorstellen, al wat God bereid heeft 
voor die Hem liefhebben" (1 Kor. 2, 9). 
Voorzien van het sacrament der zieken is 
zij kort daarna overleden op 29 april 1977. 
Tot haar intentie hebben we op 3 mei d.a.v. 
samen de eucharistie gevierd in de kerk 
van Erica, waarna we haar de laatste eer 
hebben bewezen in het crematorium van 
Meppel. 

Barmhartige God, in onze ogen was dit leven 
in huwelijk en gezin te kort. U legt echter 
andere maatstaven aan dan wij. Wij bidden U: 
moge zij genieten van de vreugde die geen 
einde meer kent en mogen haar echtgenoot 
en kinderen elkaar houvast geven voor de 
toekomst. 

O.L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons 

Voor de ve•le bewijzen van deelneming, 
ons betoond tijdens de ziekte en na 
het overHjden van mijn liieve vrouw en 
onze zorgzame moeder, betuigen wij u 
onze opreohte dank 

Erica, mei 1977 

B. H. HASSING 
en içinderen 


