


Dankbare herinnering aan 

Bernardus Henderikus Hassing 

Hij werd geboren te Erica op 7 januari 1937. 
Werken deed Rieks vanaf zijn veertiende jaar en 
daar was hij een doorzetter; bij hem ging het werk 
altijd voor. Als schilder was hij in Erica bekend bij 
en met de mensen . Ruim een jaar geleden werd hij 
afgekeurd; moest het kalmer aandoen. Hij knut
selde graag; je kon bij hem altijd terecht , want hij 
stond voor iedereen ki aar. 

Na de dood van zijn ouders werd Rieks, nu hij alleen 
was, het middelpunt van de familie. Zondag was 
als een ontvangdag. Dan was hij er voor groot en 
klein; want hij was gek met de kinderen, zij met 
ome Rieks . Hij was een vriendelijke, plezierige, 
gulle ome. Zo was zijn huis toch een thuis; was hij 
alleen, maar niet eenzaam. 

In Erica was hij een hartelijke meelevende mens, 
werd geacht en was gezien . Hij heeft zijn talenten 
in dienst gesteld van anderen , niet voor zichzelf 
geleefd. Zijn plotselinge dood op 27 augustus 1991 
heeft dan ook velen getroffen ; zijn familie , maar ook 
zijn vrienden en vele bekenden. Op 30 augustus 
was de Eucharistieviering ten afscheid in de kerk 
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Erica. Daarna vond 
de crematie plaats in Emmen. 

Zijn leven heeft het wereldgebeuren niet schokkend 
beweegd, maar Rieks heeft wel zijn familie, zijn 
vrienden, heeft wel de mensen om hem heen, heeft 
zowel zichzelf gelukkig gemaakt en zo zijn geloof 
in God aan ons beleden, zijn leven voltooid. 

Wij zijn dankbaar dat hij van ons was , bedroefd 
om zijn vroege heengaan , maar hem zeker wetend 
in de hand van de levende God. In onze herinnering 
leeft Rieks, ome Rieks, voort. 

Geef hem Heer de eeuwige rust. 

Voor uw medeleven, in deze voor ons droeve dagen, 
dankt 

DE FAMILIE HASSING 


