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Dankbare herinnering aan 

JOHANNES LAMBERTUS HASSING 

echtgenoot van 

ALIDA CATHARINA HOGELING 

Hij werd geboren te Oldemarkt 8 sep
tember 1918. Na een geduldig gedragen 
ziekte overleed hij, gesterkt door het 
Ziekensacramenl, in het Ziekenhuis te 
Heerenveen 4 juli 1979. Wij hebben zijn 
lichaam op 7 juli 1979 ter ruste gelegd 
op het R.K. Kerkhof te Oldemarkt In 
afwachting van de glorievolle Verrijze
nis. 

1 n de stilte van de morgen is deze goede 
man en vader van ons heengegaan. 
Maar het was allang stil geworden om 
deze mens. Eerst door de angst om het 
verloop van zijn barre kwaal. Dan om 
het verdriet, dat mensenhand en men
senverstand geen hulp meer konden bie
den. Tenslotte door de verslagenheid 
waarom hij zoveel lijden moest. 
Wij, die achterbl ijven, willen zo graag 
een antwoord op de vraag: "Waarom?" 

Maar het gelovig gemoed hoeft niet 
naar een antwoord te zoeken. Wie hem 
heeft meegemaakt in zijn ziekte, wie de 
overgave gezien heeft waarmee hij zijn 
lijden aanvaardde, wie het geduld ge
proefd heeft dat hij tijdens zijn ziek zijn 
heelt opgebracht, heelt ook mogen aan
schouwen zijn gelijkvormigheid mei de 
lijdende en stervende Heer. 
Wij denken aan het Woord van Jesus. 
"Als de graankorrel in de aarde valt en 
stedt, brengt hij veel vrucht voort". 
Daarom mogen wij geloven dat dil leven 
en deze dood vruchtbaar zijn voor hem
zelf en voor ons, die achterblijven. 
Zo zijn wij, z'n vrouw, zijn kinderen P.n 
kleinkinderen, U God dankbaar voor de 
jaren waar n U ons met zo'n echtgenoot 
en vader hebt verb:ijd en wij zijn U 
even dankbaar om de eeuwigheid van 
onverstoorbaar geluk, waarmee U hem 
thans verblijdt. 

Maria, Moeder van Jesus en onze Moe
der, toon hem na deze ballingschap 
Jesus, de gezegende Vrucht van Uw 
school. 

Wij bedanken u voor uw belangstelling. 


