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Johanna Demacena Fuhler-Hassing 
Sina 

sinds 10 september 1960 echtgenote van Gradus Fuhler 

* 20 maart 1939 t 24 juni 2011 

Bedroefd, maar dankbaar voor all e liefde en zorg die wij 
van haar mochten ontvangen, gedenken wij mijn lieve 
vrouw en onze zorgzame moeder en oma. 

Sina Hassing werd aan de Pand ijk te Erica geboren. 
Zij was het derde kind in een gezin dat uiteindelijk 
7 kinderen za l gaan tellen. Vanwege de dienstplicht van 
2 broers kreeg Sina al op vroege leeftijd bijzondere 
verantwoordelijkheden binnen het gezin. En die nam ze 
serieus en met een volle inzet op zich. Ze heeft veel werk 
ve rzet in het veen en, later in de tijd, bij de Dan Ion. 
Vooral op de kousenfabriek was ze op haar plek, ze 
ve rstond haar werk goed. 

In Gradus Fuhler leerde Sina de li efde van haar leven 
kennen. In 1960 gaven zij elkaa r in Erica hun 
onvoorwaardelijk ja-woord. Méér dan 50 jaar zou ze aan 
Gradus' zijde staan. De liefde tussen Sina en Gradus werd 
gezegend met de geboorte van drie dochters: Marianne, 
Margaret en Heleen. 

Met hart en ziel heeft Sina zich gegeven aan haar gezin. 
Een bijzondere zorg had ze voor Heleen. Met Gradus en 
de kinderen omringde ze haar zorgzame liefde. In haar 
vrije tijd genoot Sina van tui nieren en handwerken. Sina 
had geen grote reisplannen. Ze was tevreden met de 
stacaravan in Duitsland en later Rolde. Hier mocht ze 

graag samen zijn met het héle gezin. Ze kon zich enorm 
verheugen op de rommelmarkt en de bingo. Zoa ls t huis 
mocht ze ook hier graag tuinieren. Bloemen en planten 
waren haa r passie. Met vaardige hand wist ze ze te 
kweken, te onderhouden en ze tot bloemstukken te 
verwerken. Sina stond bekend om haar kookkunst, eten 
was belangrijk en maaltijden werden dan ook met veel 
toewijding bereid. Ze zat vaak met een kookboek op 
schoot, probeerde graag nieuwe recepten uit, en gaf 
daar regelmatig haar eigen draai aan. 

In de laatste jaren van haar leven namen de krachten van 
Sina, naar lichaam en geest , steeds verder af. Na 
jarenlang met Gradus aan de Verlengde Vaart te hebben 
gewoond, verhuisde ze met hem naar De Bente. Hier 
heeft zij, samen met hem, één dag gewoond. In de 
'Oldersheem', de 'Veltmanstichting' en uiteindelijk de 
'Bleerinck ' ontving ze de zorg die ze nodig had. 

Hier heeft Sina, in het Sacrament van de Zieken, de 
kracht mogen ontvangen om de laatste etappe va n haar 
leven te gaan. Op 24 jun i is zij aan de reis van haar leven 
begonnen, de Heer tegemoet. 

Op woensdag 29 j uni hebben we in een plechtige 
uitvaartdienst, in de parochiekerk van Maria Onbevlekt 
Ontvangen te Erica, het leven en werken van Sina 
herdacht. Aansluitend hebben wij haar begeleid naar het 
crematorium . 

Moge de Heer oog hebben voor al het goede dat Sina 
heeft betekend voor haar gezin en zo vele anderen. 
Moge Hij haar opnemen in zijn rijk van vrede en liefde. 

Gradus Fuhler 
Kinderen en kleinkinderen 


