
MOEDER VAN SMARTEN 
BID VOOR ONS 

·'· 



Wilt in uw dankr-are herinnering voor 
God niet vergeten 

MARIA OUDE HASSINK 
weduwe van 

GRADUS JOHANNINK 
Op 15 april 1885 werd zij te Denekamp ge
boren, en op de sterfdag van haar man 26 febr . 
is zij in het R.K. ziekenhuis te Oldenzaal over
leden in het jaar 1962 Op dezelfde dag waarop 
haar man 4 jaar eerder begraven werd, is zij 
op het R.K. kerkhof te Denekamp begraven, 1 

maart J 962. 

Heer, wij danken U voor de edele gave, die Gij ons in 
deze edele moeder hebt ge!lchonken . Al is het vanzelfspre
kend, dat wij haar heel graag in ons midden hadden gehou
den, wij aanvaarden in echt geloof en met eerlijke berustin_g 
Uw bedoelingen met moeder. 

In haar hebt Gij ons een voorbeeld ·,an een christin ge~ 
geven, die m de eenvoud van haar hart kinderlijk gods...; 
dienstig was ; die zonder veel te spreken de vreugde leven 
kon van een echt waar geloof en die uit de onverwoordè 
vriendschap met Christus die innige vreugde in trouw aan 
haar plichten, in tedere toewijding voor haar gezin, in stille 
offervaardigheid en in oprechte eerbied voor het heilige wist 
om te zetten . Gij hebt ons in haar Jaren zien, hoc de echt
heid van een christehjke levensopvatting sterk is in hjd"en 
en smart, want in haar laatste ziekte hebt Gij ook dit aan 
ons getoond. 

Wij danken U, Heer, voor dit alles; wij danken U voor 
de liefde en de goedheid, die wij van moeder mochten ont
vangen; maar wij vragen U ook haar spoedig in de vreugde 
van het eeuwig Vaderhuis op te nemen. 

Snelt daarom toe, engelen van de Heer, ontvangt deû 
Maria en brengt haar voor het aanschijn van de A11er
:hoogste. 

Onze Vader. .- Wees gegroet. 

J. Benneker - koster - Denekamp 


