


Met liefde denken wij terug aan 

Geertruida Huttenhuis 

echtgenote van Arnoldus Hassing 

Moeder is geboren op 27 juli 1909 in Losser. 
Voorzien van het Heilig Sacrament van de 

Ziekenzalving is zij in de vroege ochtend van 
17 januari 2001 overleden in het Dr. 

Arienshuis te Enschede. Op 22 januari 2001 
hebben wij haar vaarwel gezegd in een 

Uitvaartviering en haar daarna begeleid naar 
haar laatste rustplaats op de R.K. begraaf

plaats in Enschede. 

Als oudste in een gezin met zes meisjes leer
de moeder al vroeg de waarde van een 
goede zorg en aandacht voor de ander. 
Jarenlang volgde zij het pad tussen Losser 
en Gronau. Vanachter het weefgetouw werk
te zij met schering en inslag, daarmee ook 
aan haar kracht en vastberadenheid. Met 

haar vijf zusters en liefdevolle ouders had zij 
een immens plezier en levensvreugd. Ook dit 
vormde haar karakter en grote veerkracht. 
Die veerkracht zou zij hard nodig hebben 
voor de grote opdracht die haar ten deel zou 
vallen. Ze bracht zeven kinderen ter wereld 
waarna haar man, na een zorgvragend ziek
bed, te vroeg afscheid van haar moest 
nemen. Met groot plichtsbesef slaagde zij er 
al werkende in haar kinderen op het goede 
"spoor" te zetten. Na het zware verlies van 
haar dochter Irene toonde zij opnieuw haar 
veerkracht en liefde voor het kind. Met het 
kind sprak zij vol liefde en bewondering over 
de natuur. Kinderen -moesten buiten spelen 
was haar devies. Zij kweet zich toen aan 
haar laatste taak van altijd liefhebbende oma 
voor haar kle•n- en achterkleinkinderen. 
Ondanks haar grote verdriet, dat het licht 
langzaam uit haar ogen verdween, volgde zij 
toch dagelijks met warme nteresse het doen 
en laten van haar grote kinderschare. 
Nimmer eisend, altijd gevend tot het eind. 
Voor haar zorg en liefde zijn wij haar dank
baar met heel ons hart. 

Haar liefhebbende 
kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 


