
t 
'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Johanna Geertruida Nijhuis 
sinds 25 juni 1988 weduwe van 
GERARDUS ANTONIUS HASSINK 

Ze werd geboren 2 okrober 1914 in Tubber
gen. Na een moedig gedragen ziekte is zij 
gestorven, temidden van haar kinderen in 
het r.k. ziekenhuis te Oldenzaal op 3 juni 
1991. We hebben afscheid van haar genomen 
tijdens een Eucharistieviering in de Plechel· 
muskerk te Rossum. waarna we haar te ruste 
hebben gelegd bij vader op het r.k. kerkhof 
aldaar. 

Moeder had een gezonde levensinstelling 
met een nuchtere kijk op het leven. Ze was 
een lieve en graag geziene vrouw in haar 
omgeving maar vooral voor ons een fijne 
en onvergetelijke moeder en oma. 
Bekend om haar grote gastvrijheid was elk 
bezoek aan ons ouderlijk huis een gezellig 
samenzijn. We waren echt thuis bij haar. 
Dit thuiskomen zullen we voortaan erg 
missen. 
Door haar interesse voor alles om haar heen. 
haar opgewektheid en zin voor humor, kon 
ze de dingen zo raak typeren en relativeren. 
Deze eigenschappen bezorgden haar een 

gemakkelijke en prettig contact met haar 
medemensen. 
De dood van vader, drie jaar geleden. was 
een zware slag voor haar. Haar sterke ka
rakter gaf haar de moed alleen verder te 
gaan op haar oude plek. ze was ook zo 
gehecht aan haar vertrouwde huis. 
Toen een ongeneselijke ziekte zich open
baarde heeft ze die aanvaard zoals alleen 
zij dat kon. Ze praatte er zo rustig en in 
vrede over. dat zij voor ons kinderen een 
grote steun en troost was. De kracht daar
toe vond zij in haar diep en oprecht geloof. 
Lieve moeder. dank voor al je liefde en 
zorgen. In ons hart, in ons leven en in onze 
gedachten zul je altijd blijven voortleven. 

Voor uw meeleven b'j de ziekte en het 
overlijden van onze moeder en oma danken 
wij U allen heel hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen. 


