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Ter nagedachtenis aan 

EVA HERMINA HASSINK 

weduwe van 

Christiaan Kleinsman 

Zij werd geboren op 5 juni 1894 te Henge
lo (0), waar zij haar hele leven gewoond 
heeft. Moeder is 'n erg lieve en goede Moe
der geweest. Stilzitten kon zij niet en ze was 
altijd aan 't zorgen en werken voor haar ge
zin. Zichzelf plaatste zij altijd op de laatste 
plaats • Als zij al eens tijd over had, dan ging 
zij aan het borduren, hoe fijner hoe mooier. 
Wij zijn haar zeer dankbaar voor alles wat zij 
voor ons heeft gedaan. 
Moeder had ook veel goede contacten met 
andere mensen. Ze kon goed luisteren en 
heeft zich ook dienstbaar gemaakt voor an
deren. Het is voor Moeder ook 'n heel groot 
offer geweest haar enige dochter aan de 
kerk en aan de Missie te moeten afstaan, 
maar des te groter was haar vreugde en 
dankbaarheid dat Annie weer thuis kon ko
men om voor haar te zorgen tot aan haar 

dood toe. Intussen was Vader overleden en 
dat was voor haar 'n groot gemis . Ze sprak 
dagelijks over hem. 
Moeder is eigenlijk maar 'n paar dagen heel 
erg ziek geweest . Ze ontving de Ziekenzal· 
ving vol geloof zoals haar hele leven vol van 
geloof en gebed en offer was. Zolang en zo· 
veel als zij kon ging zij naar de Kerk. Haar 
laatste woorden waren: " Jezus toch 1 " 
waarbij ze met grote ogen omhoog keek en 
tussendoor even naar ons gl imlachte. 
Zij overleed direkt daarna op 23 maart 1985 
in het Koningin Juliana Ziekenhuis te 
Hengelo (0). 
Wij vierden voor haar de H. Eucharistie bij 
haar Uitvaart in de Onze Lieve Vrouwe Kerk 
op 27 maart, waarna wij haar te rusten leg
den bij Vader op de R.K. Begraafplaats aan 
de Deurningerstraat te Hengelo (0). 

Dat zij nu mag rusten in Gods vrede. 

Wij ondervonden veel steun en troost door 
Uw meeleven en belangstelling tijdens ziek
te en sterven van Moeder. Wij zijn U daar erg 
dankbaar voor. 

Kinderen, klein· en 
achterkleinkinderen. 


