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In dankbaarheid gedenken wij 

Maria Juliana Hassink 

sinds 25 juni 1969 weduwe van 

ALBERTUS JOHANNES NIJBOER 

Zij werd geboren te Denekamp op 14 febru
ari 1897. Na een lang ziekbed en voorzien 
van het H. Sacrament der Zieken overleed 
zij op 23 januari 1993 in het verzorgingshuis 
St. Gerardus Majella. We hadden haar 27 ja
nuari voor het laatst in ons midden tijdens 
de viering van de H. Eucharistie, waarna we 
haar te rusten hebben gelegd in het graf 
van haar echtgenoot op het kerkhof van de 
St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Wanneer we in dankbaarheid stilstaan bij 
het leven en sterven van onze moeder, 
groot· en overgrootmoeder dan herinneren 
we ons haar als een eenvoudige en hard· 
werkende vrouw. 
Op 5 juni 1925 huwde ze met Albertus Nij
boer en samen hebben ze een gezin opge· 
bouwd en hard gewerkt om de boerderij 
draaiende te houden. 
Enkele jaren geleden werd ze opgenomen 
in het verzorgingshuis St. Gerardus Majella, 

waar ze een goede tijd genoot en waar ze 
prima werd verzorgd. 
Ze was hard voor zichzelf en ze sprak niet 
zo gauw over de pijn die haar leven ging be· 
dreigen. Een kwaadaardig gezwel open· 
baarde zich en zorgde ervoor dat haar 
krachten gingen afnemen. Een jaar geleden 
werd ze bedlegerig, maar ze bleef vechten 
tegen de dood tot het uiterste toe. Omringd 
door de zorg van haar dierbaren heeft zij 
haar geest teruggegeven aan haar Schep· 
per. 
Moeder was een gelovige vrouw, met een 
diep vertrouwen in haar Heer en ook in Moe· 
der Maria, het "Moeder Godske" Vanuit dat 
geloof en vertrouwen dat haar naam ge· 
schreven staat in de palm van Gods hand 
bidden we: "Goede God, roep deze mens 
ten leven, vergeef haar wat zij misdeed en 
laat haar delen in de onbegrensde vreugde 
die Gij voor .haar hebt weggelegd In Jezus 
Christus onze Heer". 
We danken haar voor alle goeds en vragen 
elkaar haar te bewaren in ons gebed en 
goede herinnering. 
Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor uw belangstelling en medeleven dan· 
ken wij U hartelijk. 

De familie 


