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Ter herinnering aan 

MARIA SUSANNA HASS!NK 
weduwe van 

JOHANNES GERARDES WEUSTHOF 

Zij werd geboren te Beuningen op I juli 1905 
en is voorzien van het H . Sacrament der Zie
ken overleden op 20 juli 1986. Op 23 juli 
hebben wij haar lichaam te rnste gelegd op het 
R,K . Kerkhof te Rossum . Daar wacht zij op de 
verrijzenis. 

Het leven van ieder mens kent hoogte- en 
dieptepunten. Ook Oma's leven was niet ge
makkelijk, Natuurlijk heeft ze ook heel veel 
mooie dingen beleefd en gekend, maar haar 
moed putte zij altijd uit Jezus woorden: 

. N iet mijn wil, maar Uw wil geschiede'. 
(Matteüs : 26. 39) 

Zij heeft in haar leven héél veel gewerkt. Vóór 
haar huwelijk in 1937 in het ouderlijke huis 
in Beuningen en naderhand tot kort voor haar 
dood in Vothe. 
Samen · met vader en opa heeft zij ons de mo
gelijkheden gegeven, ieder onze eigen weg te 
zoeken . Toch koste het haar veel moeite om 
toe te stemmen in onze wensen. Maar als de 
beslissing dan eenmaal gevallen was, leefde zij 
volledig mee en gaf haar ondersteuning waar 
ze maar kon . 

Van Oma hebben wij niet alleen geleerd een 
levensweg te zoàen en te bidden. maar ook 
werken, zuinigheid, gastvrijheid en doorzet
tingsvermogen. 
Maria was in haar leven een groot voorbeeld . 
Zo kon ze in vertrouwen op God d ingen doen 
die voor het verstand alleen niet te begrijpen 
zijn, Heel moeilijk viel haar destijds dan ook 
het overlijden van ons Opa, 
Steeds weer was ze hlij als wij kinderen en 
kleinkinderen haar aandacht gaven en opzoch
ten . Waar zij tenslotte nog heel veel om ge
geven heeft, was haar grote liefde voor de groen
t e en bloementuin en sinds enkele jaren het 
kerk radio. 

Moeder en Oma, wij danken U voor alles wat 
U voor ons hebt gedaan. Wij hopen dat óók 
wij , net als U, in de toekomst kunnen zeggen: 

. Heer Uw wil geschiede", om zo de verlos
sing door Jezus te genieten . 

Wij danken U voor al uw medeleven . 

Kinderen en kleinkinderen 


