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Gedenk in uw gebeden 

Gerardus Antonius Hass ink 
echtgenoot van 

JOHANNA GEERTRUIDA NIJHUIS. 
Hij werd geboren op 7 mei 1902 en is voor
zien van het H. Oliesel overleden op 25 1uni 
1988. W11 hebben hem ter ruste gelegd op het 
kerkhof te Rossum. 
Daar wacht h11 op de verr11zenis. 

De mens kent z11n einde niet. maar als ern 
gelovig mens door de dood wordt verrast zal 
hiJ in vrede z11n. We wisun dat er een etnde 
kon komen aan de vele 1areo die Gerard Has
siok gegeveo waren, maar toch komt de dood 
als eeo dief in de nacht. 
Het zal moeilijk zijn te wennen aan deu lege 
plaats. want hoe ouder de mens wordt des 1e 
minder kun ie hem missen. Door z110 levens
houding was hij geacht bij Zl)ll medemensen. 
HiJ had een gezonde nuchtere kijk op het le
ven. Met een aangeboren optimisme bezat hij 
de gave de zonnige kant van het leven te zien. 
Het was prettig met hem om te gaan en hij 
kon genieten van de humor in de samenleving 
der meosen. 
De natuur was hem lief co 2110 hobby was het 
werken op de boerderij. het land en het erf. 

waar hij aan verknoc-ht was. Tot het laatste toe 
heeft hij op zip1 erf gewerkt. 
Hij nam deel aan het maatschappehik leven, 
ook door bestuursfuncties te vervullen als er 
een beroep op hem werd gedaan. 
Vol zorg en liefde was hiJ voor zi1n vrouw en 
kinderen waar hiJ alles voor over bad en h11 
geooor vao het opgroeien vao ZIJO kleinkin
deren. 
Trouw was hij ook aan Gods geboden en de 
kerk was hem dierbaar. Tot bet laatst toe be
leefde hij ziJn geloof zoab hiJ het als kind had 
geleerd. 
Lieve vrouw eo kinderen Ik heb mijn levens
doel bereikt. Treur oiet al te zeer O\'tr WIJ. 

Eeomaal zullen we elkaar terug zlen b11 God. 
Vaouit de hemel zal ik 1ullie voorspreker ziJD. 
Bhif in jullie gebed aan mij denken. Bedaokt 
voor jullie liefde en toewijding. 

Maria, Moeder van Alti1ddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

De fa milie Hassiok dankt u allen voor her 
medeleven bij het zo plotseling overh1deo van 

ooze dierbare man eo vader. 


