
SteNen doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje 
en alle beetjes die je stierf. 

't is vreemd, maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelf ontgaan, 

je zegt: 'ik ben wat moe' 
maar op een keer dan ben je 

aan je laatste beetje toe. 

In dankbare herinnering aan 

Marle Hasslng 

echtgenote van 
Willem Herrebout 

Zij werd geboren op 17 september 1915 in 
Overdinkel. Gesterkt door het H. Sacrament 
van de zieken, is zij na een liefdevolle verzor
ging in St. Maartens-Stede te Losser, toch nog 
onverwacht overleden op 23 september 1998. 
Op 28 september, na een Eucharistieviering in 
de H. Gerardus Majellakerk te Overdinkel, heb· 
ben wij haar begeleid naar het crematorium in 
Usselo. 

De dierbaarste herinnering die zij ons nalaat is 
haar grote liefdevolle toewijding voor haar man 
en kinderen. Ze stond altijd met woord en 
gebaar voor iedereen klaar. 

Beproevingen en zorgen zijn ook haar deel 
geweest. Met name het overlijden van haar 
dochter Annemarie op 35 jarige leeftijd heeft 
haar diep aangegrepen. Samen met haar man 
heeft ze deze moeilijke tijd, maar moeilijk kun
nen verwerken. Ze had een goed huwelijk, wat 
ook bleek uit de liefde en zorg die zij in 56 jaar 
van haar man ondervond. Toen haar gezond
heid haar in de steek liet, keerde ze samen met 
Willem terug naar haar geboortegrond in 
Twenthe. Voor beiden viel het niet mee, dat het 
geheugen van Moeder haar in de steek liet. 
Maar samen hebben ze het door hun weder
zijdse liefde toch nog kunnen redden. 

Haar taak is volbracht. Dankbaar zullen wij haar 
in onze gedachten bewaren. 
Lieve Marie, moeder, schoonmoeder en Oma 
bedankt voor alles. Dat zij mag rusten in vrede. 

Voor Uw meeleven tijdens haar ziekte en Uw 
aanwezigheid bij haar uitvaart en crematie, zijn 
wij U zeer dankbaar. 
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