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Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES LAMBERTUS HASSINK. 

Hij werd geboren op 14 september J 900 en 
is v~en van de Sacramenten der Zieken 
overled~ op 26 mei 1986. Wij hebben hem 
ter ruste gelegd op het kerkhof te Rossum. 
Daar wacht hij op de ve rrijzenis . 

Het grootste gedeelte van zijn leven heeft Jan 
doorgebracht op de boerderij van 2ijn ouderlijk 
huis. Van kinds af aan vertrouwd geraakt met 
het boerenbedrijf was het in de loop der Jaren 
een stuk van zijn leven geworden. Is het ver
wonderlijk dat het ouderlijk huis hem na aan 
het hart lag? Hoeveel werk heeft hij niet ver
zet. Niets was hem te Yeel. De verbondenheid 
met de akkers die hij bewerkte was ook een 
voedlogshodem voor zijn diep geloof in God, 
de Schepper van alle dingen. 

Hij had het zich eigen gemaakt om rood de 
klok van 12 hec werk te onderbreken en in stil 
gebed het .Engel des Heren• te biddeo. een 
gewoonte die hem bij bleef cot aan zijn laatste 
levensdagen. Nauwgezet luisterde hij naar zijn 
geweten dat gevormd was door Gods geboden. 
Hij had de gave gekregen zich te schikken naar 
Gods H. Wil en het leven te aanvaarden zoals 
het hem overkwam, met alle wederwaardigheden 
die het leven nu eenmaal met zich meebrengt. 

ZiJD vertrouwe'n op God werd er alleen maar 
door gesterkt. 
Zijn liefde tot God en Zijn heilige Kerk kon
den niet worden aangetast. Hij hield va~t aan 
wat hij vroeger geleerd had. 
Toen zijn gezondheid slechter werd vond bij 
een goede plaats in Rossum. waar hij goed ver
zorgt en verwend werd door zijn zus. 
Hij zal in onze herinnering bli1ven voortleven 
als een vriendelijk, belangstellend mens, die 
graag mensen om zich heen had en ze altijd 
vroeg terug te komen: ,weerkomm'n· . 

God zal zijn dienaar opnemen in Zijn Heerlijk
heid. Aan zijn lang gebed op aarde is een 
eind gekomen. Hij zal nu onze voorspreker zijn 
in de hemel, waar we elkaar eenmaal zullen 
terugzien. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, bid 
voor ons. 

Wij danken u allen hartelijk voor het mede
leven bij het overlijden van Jan Hassink. 

Jo Hassink en familie 


