
• Goedheid Is het enige wat telt". 

Zr. Elise 

Met d•nkbaarheid en vriendschap denken wij 
terug aan 

ANTONIA CECILIA HASSINK 
sedert 2 november 1979 weduwe van 

Johannes Gradus Meyer. 

Zij werd geboren te Denekamp op 18 novem
ber 1901 en overleed te O ldenzaal, nadat ze 
het sacrament der zieken had ontvangen. op 8 fe
bruari 1980. Wij hebben haar na een gezamelijke 
Eucharistieviering begeleid naar het parochie
kerkhof van Denekamp en haar ter ruste gelegd 
bij haar man. 

Het is opvallend kort na de dood van vader ( 14 
weken slechts) dat wij ook afscheid moeten ne
men van moeder. Het is juist alsof zij. die méér 
dan 50 jaar elkaars steun en vreugde wareo io 
het leven, die alles samen deden en alles voor 
elkaar overhadden. elkander zelfs in de dood 
niet konden misseo, 
Een bijzonder fijne vrouw en moeder ging van 
ons heen. Dat heengaan stemt ons wel droef, 
maar we weten dat de dood geen eindpunt is 
alleen maar een dóórgang naar 'n hoger leven. 
Jezus zelf bood dit perspectief van eeuwig leven 
aan allen die werken la Zijn lijn en In de geest 
van Zijn 8 Zaligsprekingen. 
Moeder was immers altijd een hardwerkende 
vrouw, vol roewijding en zorg voor alles wat 
haar aandacht nodig had. 

Samen met vader bouwde zij aan een g.-1111 . 
waar godsdienst1in, men~enliefde en trou" .1an 
de kerk beproefde begrippen waren. San en nH' I 

vader wist zij het leven met all~s w•t hei nH'e
bracht aan lief. kommer, wederwaardigheid en 
leed. blijmoedig en vercrouwvol te 33n,•aarden. 
.de rest overlatend aan de Hetr". zoals ze zei. 
Haar ongekunsteldheid, haar vriendelijkhdd l'n 
trouw maakten haar tot ·o vrouw, die z~er be
mind was. niet alleen bij '>aar man, kinderen en 
kleinkinderen, m~ar ook in een brede kring v•n 
vrienden t'n kennis~en . In haar ge1in was ZIJ 

de hindende kracht en die familiegeest bleef 
later ook bestaan door de vele contacten. die 
voor haar een vreugde en troost waren Met 
voldoening kon zij terugzien op haar WPlbe
steed leven en blij kon ze uitzien naar de vol
tooing ervan met al haar kinderen rond haar 
sterfbed. Wij leggen nu onze wijze en goede 
moeder in de handen van Hem, die voor haar 
echt .Onze Vader in de Hemel" was eu bet nu 
blijvend zal zijn . 
Wij danken haar met de bede tot God, dat zij 
die de vrede vond in haa r geloof ea trouw en 
die bewees hoe ook een gelovige in onze tijd 
zielsgelukkig kan zijn. nu de bevrijdende vreug
de mag kenneri van Gods glimlach. 
Dierbare kinderen en kleinkinderen, helpt el 
kaar om verder te leven in de geest en de lijn 
die vader en ik steeds hebben voorgestaan : 
o.i. ia geloof en vertrouwen In God's nabijheid 
en hulp en een werkende liefde voor de mede
mens, dichtbij of ver-af. Moge de Heer jullie 
daarbij helpen. 


