
Op de Feestdag van de Heilige Familie, 
27 december 1981, nam God plotseling 

tot Zich, Zijn trouwe dienaar 

JOHANN HERMANN GERHARDUS 
HASSELS MONNING 

e< htgenoot van 

HERMINA HENDRIKA ANTONIA HOLLINK 
eerder echtgenoot van 

CATHARINA MARIA WEGTER 
Hij werd geboren te Borne op 22 no· 

vember 1902. Op 30 december 1981 
hebben wij hem te ruste gelegd op het 

katholieke kerkhof te Borne. 

Als enigste zoon en kind werd Johann 
de opvolger en boer op het aloude erve 
"Mösselboer" in Borne 
Hij heeft het mooie boerenwerk, dat zo 
met de natuur verweven is, altijd bewust 
en zeer goed gedaan. Wie staat er zo 
dicht naast God, als juist de mens, die 
zo van het weer en het dier afhankelijk 
Is Hij was een man, die een moderne 
opvatting had in zijn bedrijfsvoering, die 
op de praktijk gericht was . Naast zijn 
drukke dagtaak was hij 's avonds vaak 
op preciese wijze bezig met bestuurlijke 
taken in allerlei organisaties. 
Bij dit alles werd hij gestimuleerd door 
zijn eerste vrouw en ons moeder, met 
wie hij 35 zeer gelukkige huwelijksjaren 

mocht beleven. Het was voor hem dan 
ook een zeer zware slag toen zij hem 
in 1964 kwam te ontvallen, een slag die 
hij aanvankelijk moeil1Jk kon verwerken. 
Veel vreugde beleefde h11 ook aan zijn 
8 kinderen, waarvoor hem geen moeite 
te veel was om deze te helpen op hun 
levenspad In het bijzonder gold dit zijn 
dochter Annie, die in de Missie van 
Tanzania werkt. 
Hij was een vroom man, met een bij · 
zondere verering voor de H. Theresia, 
en de jaarlijkse retraite In Zenderen was 
voor hem dan ook een grote steun en 
rustpunt. 
De laatste 9 jaren van zijn leven heeft 
hij veel steun en verzorging ontvangen 
van zijn tweede vrouw Hermien Ook 
zijn dagelijkse gang naar zijn geliefde 
boerderij heeft hij tot de laatste dag 
vol gehouden 
Nu wij hem gaan begeleiden naar zijn 
laatste rustplaats, aan het einde van het 
jaar 1981 , en afscheid gaan nemen, 
kunnen wij zeggen, dat zijn taak zeer 
goed Is volbracht. Hij heeft de goede 
strijd gestreden, nu ligt voor hem, naar 
wij allen hopen, de kroon der 
gerechtigheid. 

Voor uw meeleven bij dit afscheid, 
danken wij u hartelijk. 

Famllle Hassels Mönning 


