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Ter dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Hassink 
Beuningen 
6 juoi 1907 

Rossum 
10 maart 1992 

Deze leegte doet pijn 
bedankt voor wie je was 

je inzet - je zijn 

Lieve zus. tante Jo, 
• Het leven gaat te snel" dat hoorden we vaalt, 
Je had zoveel te doen. zoveel interesses. De 
.levenspuzzel' kon je uren bezig houden. 
Jouw leven was een leven van dienstbaarheid. 
Wat heb je veel gegeven aan .je kinderen· -
bet onderwijs. De jeugd lag je zo na aan het 
hart. 
We bewonderen je sterke persoonlijkheid, je 
sterl::e eigen mening. Het doorgeven van nor· 
men en waarden. Je wist waar je voor stond. 
Aan dit leven in dienstbaarheid is een eind ge
komen. Je was er nog niet aan toe om afscheid 
te nemen. Er was nog zoveel om naar toe te 
leven. 

Na een gelukkige jeugd op de boerderij in 
Beuningen heb je het grootste deel van het 
leven aan de schooljeugd van Denekamp en 
Beuningen gegeven. Tot aan en zelfs tot na de 
pensionering. 

In Rossum heb je in korte tijd een heel eigen 
plaats ingenomen in de gemeenschap. Het was 
in korte tijd echt • Tante Jo' voor ieder om je 
been. 
De sociale inzet, de betrokkenheid met het wel 
eo wee van iedereen was onvoorstelbaar groot 
Het meeleven in de familie .haar gezin" was 
ongekend. Je was op de hoogte met het doen 
en laten van ieder van ons, van jong tot oud. 
Zelf sober levend. in dienst ~tellend van de 
ander. Zo was je leven, in een groot Godsver
trouwen . 

Bedankt voor dit alles, lieve tante Jo. Nooit 
werden wij vergeten • wij zullen jou niet ver
geten. En wat je geloofde - geloven wij - .tot 
weerziens·. 

Je familie 

Jouw intense betrokkenheid bij het lief en leed 
in onze familie heeft ons samen veel genoegen 
en steun gegeven. Zo hebben we geprobeerd 
jou te steunen in het ziekteproces van de laat
ste tijd. Veel benauwde ogenblikken heb je 
moeten verwerken. Lieve zus. ons samenzijn 
hier is niet weer. Dit zal moeilijk zijn. Maar 
ik beo blij dat ik kan geloven dat we elkaar 
zullen weerzien. 

Je zus M. J. Griep-Hassink 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling, 
uw medeleven, uw aanwezigheid. 


