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MARIA GEERTRUIDA HASSINK 

Hij werd geboren in Denekamp op 5 juli 1918. Op 
zondag 1 mei 1994 overleed hij moegestreden 
thuis. De Eucharistieviering bij zijn uitvaart vond 
plaats op 5 mei 1994 in de parochiekerk van Nrd. 
Deurningen. Daarna werd hij ten ruste gelegd op 
het r.k. kerkhof aldaar. 

Wanneer wij het leven van vader overdenken, 
neemt onze bewondering alleen maar toe. 
Ruim 75 jaar geleden werd hij geboren in Oene· 
kamp op de ouderlijke boerderij. 
In verband met de ruilverkaveling werd de boer 
derij verplaatst in 1966 naar Nrd. Deurningen. 
Wat heeft vader hard gewerkt samen met oom 
Bernard en moeder om er wat van te maken. 
De boerderij opbouwen was zijn leven. 
Vader was zeer ondernemend en altijd bezig. Hij 
liep altijd als eerste voorop als er wat gebeuren 
moest. 
Vader was erg sober voor zich zelf, maar gaf met 
gulle hand aan zijn kinderen. 
Dagelijks genoot hij van de kleinkinderen. 
Met zorg en belangstelling volgde hij de ontwik· 
kelingen binnen de landbouw. Zijn verantwoor· 
delijkheidsgevoel voor het voortbestaan van de 

boerderij bleef voor hem dan ook tot het laatst 
toe heel groot. 
Vader en moeder zouden 24 mei 44 jaar ge
trouwd zijn geweest. Vier jaar geleden is de 
trouwdag groots gevierd en toen vader vorig jaar 
75 jaar werd was dit voor hem weer een reden 
om dit met zijn kinderen, kleinkinderen en verde
re familie te vieren. 
Hij hield van familiebijeenkomsten. 
Ook zijn broers en zussen waren altijd welkom. 
Vader en moeder samen konden hen nog altijd 
het gevoel geven welkom te zijn in het ouderlijk 
huis. 
Nadat hij 9 jaar geleden ziek is geweest, maakte 
hij meer tijd vrij om samen met moeder dingen te 
ondernemen. 
Hij hield van fietsen in de natuur. De laatste zo· 
mers hebben ze heel wat kilometers gemaakt. 
" Wat woon wie hier mooi" was een veelge
bruikte uitdrukking van hem. 
Rond de Kerstdagen openbaarden zich de eerste 
ziekteverschijnselen. 
Telkens moest hij een stukje onafhankelijkheid 
prijsgeven. 
Dit deed hem veel verdriet. 
Het lopen over de akkers en weilanden is voorbij 
daar waar hij urenlange arbeid heeft verricht. 
Vader, wij danken je voor alles wat je ons gege· 
ven hebt. 

Wij danken U hartelijk voor uw medeleven. 

M. G. Krabbe· Hassink 
Kinderen en 
kleinkinderen. 


