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In dankbare herinnering 

Catharina Fronica Petronella Paulina Gras 

weduwe van 

Johannes Jacobus Hassing 

Zij werd geboren te Losser op 29 juni 1909. Na 
een lang, rijk, maar soms ook moeizaam leven 
is zij gestorven te Losser op 4 februari 2004. Op 
7 februari 2004 - de geboortedag van haar 
overleden man - werd zij bij hem ten ruste 
gelegd. 

Ze was de oudste van een groot gezin, op 26 
april 1934 trouwde ze met Johannes Jacobus 
Hassing. Hun huwelijk werd gezegend met acht 
kinderen. Doordat haar man op vrij jonge leef
tijd ziek werd moest ze zelf flink aanpakken. 
Hierbij toonde ze een sterke vrouw te zijn. 
"Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht" 
was haar motto. Haar vertrouwen in haar 
Schepper en de Heilige moeder Maria sterkten 
haar op haar levenspad. 
Na de te vroege dood van haar man pakte ze het 
leven moedig weer op. Toen was ook de moge
lijkheid gekomen om een aantal reizen te maken. 

Blij was ze als haar kinderen, klein- en achter
kleinkinderen op bezoek kwamen. Vooral haar 
oudste dochter, Henny, die naast haar woonde, 
was al die jaren haar steun en toeverlaat. 
Hierdoor werd het voor haar mogelijk om tot 
haar 92ste zelfstandig te blijven wonen. Van de 
ruimte om haar huis, de tuin en bloemen heeft 
ze altijd genoten. Uiteindelijk werd de verhui
zing naar het verpleeghuis "Oldenhove" nodig. 
Dit was voor haar een moeilijke stap, ze wist 
echter ook, dat er geen andere mogelijkheid 
was. 
Deze laatste levensfase was zwaar voor haar 
en toen ze haar ogen definitief sloot was het 
einde dan ook een opluchting. 
Gelukkig is een langer ziekbed haar bespaard 
gebleven. Wij, haar kinderen, zullen haar mis
sen. Dankbaar zijn we, dat we haar zolang bij 
ons mochten houden. 
We gunnen haar de rust die ze zo verdiend 
heeft. Vaak zullen we nog stilstaan bij haar 
wijze uitspraken en de levenslessen die ze ons 
voorhield. 

Bedankt mamma en oma, voor je liefde en zorg. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens 
haar ziekte en na haar overlijden zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 




