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Wil in uw gebed gedenken 

GESINA EUPHEMIA HASSINK 

echtgenote van 

GERARDUSHERMANNUSGROOTROUWEN 

Zij werd geboren in Volthe (Rossum) op 15 april 
1899 en overleed, gesterkt door het Sacrament van 
de Ziekenzalving, op 26 maart 1987 te Deurningen. Zij 
werd begraven op het parochiêle kerkhof te Deur
ningen op 30 maart 1987. 

Toen zij haar einde voelde naderen, toonde zij geen 
onrust, maar kon zich door haar groot geloof eenvoudig 
toevertrouwen aan Gods beschikkingen. Haar taak had 
zij volbracht, de goede strijd gestreden, het geloof 
bewaard. (Vgl. 2 Tim. 4, 7) 
Haar krachten namen zienderogen af, maar: "De zielen 
der rechtvaar.digen zijn in Gods hand en geen foltering 
zal hen deren ... Zij die op de Heer vertrouwen zullen de 
waarheid verstaan en zij die trouw zijn, zullen in liefde 
bij Hem verblijven, want genade en barmhartigheid 
vallen zijn uitverkorenen ten deel." (Wijsheid 3, 1.9) 
Zij legde gemakkelijk contacten, was dankbaar voor 
iedere attentie en alle hulp, alle zorg die haar door haar 
man, haar kinderen en kleinkinderen gegeven werd, toen 

zij die hulp steeds dringender behoefde. Zi/. sprak altijd 
haar waardering uit voor alles wat werke ijk prijzens
waardig was en daarmee schiep zij een sfeer van blij
moedi~heid en vertrouwen rondom zich. Haar levens
wijze hield ons een spiegel voor en dat was haar manier 
om ons liefde bij te brengen voor wat God van ons ver
wacht. Met de psalmist kon zij bidden: "Ik verafschuw 
onwaarheid; al mijn liefde gaat uit naar uw wet· 

(Ps. 119,163) 

Mijn dierbare echtgenoo~ laten wij de Heer danken voor 
al de goede jaren die wij met elkaar mochten beleven. En 
ik dank u allen die mij hebt bijgestaan in mijn ou'derdom. 
Maria van Kevelaer, Troosteres van de bedrukten, wees 
onze Voorspreekster tij uw Zoon. 

Voor 11N belangstellin9 tijdens de ziekte en uw 
deelneming na het overhJden van mijn echtgenote, onze 
moeder en oma, danken wij u hartelijk. 

G.H. Groot Rouwen 
Kinderen en kleinkinderen 


