


Nooit meer bellen hoe het met je gaat 
Nooit meer geheimpjes delen en 

vragen om goede raad 
Nooit meer op bezoek voor een kopje 

koffie of een kopje thee 
Het gemis dat je er niet meer bent, 

draag ik met me mee. 

Ik had nog zoveel willen vragen en 
leuke dingen met je doen 

Het kan helaas niet meer, het wordt 
nooit meer zoals toen. 

Het ging allemaal zoveel sneller dan ik 
ooit had verwacht, 

Maar ik troost me met de gedachte 
dat je ginds op me wacht. 

Dankbaar en liefdevol gedenken wij 
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weduwe van Johan Hassing 

• 16 september 1930 t 1 juli 2007 

Op 6 juli 2007 hebben we Grady na de uitvaart
viering in de Maria Geboortekerk te Losser, te 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Groot is ons verdriet om het plotselinge afscheid 
van onze lieve moeder, oma en partner. 
Na een gelukkige jeugd met haar ouders, broers 
en zus, stichtte ze haar eigen gezin met Johan 
Hassing. Ze werden ouders van drie kinderen, 
Anita, Ben en Lilian. Voor Grady kwam haar gez1n 
en het geluk van haar (klein-)kmderen voor alles; 
we konaen altijd een beroep op haar doen. Na het 
overlijden van haar man, hervond ze nieuw geluk 
met Kas. 
Naast lieve echtgenote, moeder en oma was ze 
maatschappelijk ook bijzonder actief. Na haar 
schooltijd 1s ze gaan werken bij textielbedrijf Blom, 
waar ze doorgroeide tot directrice, en ook van 
haar eigen Babyhuis Marijke wist ze een succes 
te maken. 
Ook als vrijwilligster heeft ze veel werk verricht. 
Menig organisatie in Losser kon een beroep 
op haar doen
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Verpleeghuis 0 denhove. 
Grady had vele hobby's waaronder schilderen, 
volksdansen, fietsen en het maken van kruis
woordpuzzels. Bovendien was ze een gezellig
heidsmens en graag gezien op feestjes van ande
ren en van ziChzell. Zo genoot ze onlangs nog 
enorm van de reünie van ae familie Boerrigter. 
We kunnen het nog niet geloven dat ze niet meer 
bU ons is. In ons verdriet sterken we ons aan haar 
e1gen woorden: "Het is nooit zo duister of het 
wordt wel weer licht". 
Lieve schat, ontzettend bedank1 voor alles wat je 
voor ons hebt gedaan; wat zullen we jou enorm 
missen! 
Wij danken u voor uw warme belangstelling. 

Kas Hoppe 
kinderen en kleinkinderen 


