
Ter gedachtenis aan 

BENNIE HASSING 
echtgenoot van 

Lucie Hassing-Ekkelboom. 
Hij werd geboren te Overdinkel op 
2 maart 1932. Gesterkt door de Zal
ving der zieken, overleed hij thuis op 
3 maart 1985. De 7• maart d.a.v. heb
ben wij zijn lichaam ter ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof te Overdinkel. 

Een lieve man, vader en schoonvader 
is uit zijn geduldig gedragen lijden ver
lost. Een lijden dat hij dapper droeg 
zonder te klagen. Zijn zorg ging al tijd 
uit naar zijn vrouw en kinderen. 
Hij vond het vanzelfsprekend om be
hulpzaam te zijn met zijn wijze raad 
die hij altijd overal op had. 
HiJ was een verstandig man, die zijn 
kinderen leerde om zelfstandig te zijn. 
Ook in het dorp was hij een graag ge
zien persoon omdat hij altijd voor ieder
een klaar stond en met zijn optimisme 
velen aanspoorde om actief te zijn in 
het dorps. en sportleven, net zoals hij 
dat zelf altijd was. Een slecht woord 
over een ander kwam er nooit over zijn 
lippen, hij had altijd begrip voor de 
medemens. 

Een laatste zware beproeving was voor 
hem, die als man en vader niet gemist 
kon worden in ons fijne gezin, dat hiJ 
vanwege een ernstige ziekte meerdere 
malen de moeilijke tocht naar het zie
kenhuis moest aanvaarden. 
Thuis heeft hij zich echter mogen ver
heugen in de liefdevolle zorg van zijn 
vrouw en kinderen en velen die hem 
bijstonden tijdens zijn ziekte. 
Een grote leegte laat hij achter bij al 
zijn dierbaren. Ons verdriet om zijn 
heengaan is onmetelijk. Toch geloven 
wij dat de herinnering aan wat hij voor 
ons heeft betekend, ons de kracht zal 
geven dit grote verlies te dragen en te 
verwerken. 
Heer God, uw wegen zijn onnaspeurlijk. 

Moge zijn geloof en vertrouwen ons de 
kracht geven om verder te gaan op de 
wijze zoals hiJ dat graag zou willen. 

Lucie Hassing-Ekkelboom 
Karin en Edwin 
Ben 

Wees overtuigd van onze diep gemeen
de dank voor uw medeleven, betoond 
tijdens de ziekte en na het heengaan 
van mijn geliefde man, onze zorgzame 
vader en schoonvader. 


