


Î Wilt u in uw gebeden blijven herdenken 

Susanna Josephina Johanna Hassink 

echtgenote van 

Hendrikus Johannes Antonius Horsthuis 

ZiJ werd geboren 18 september 1906 te Volthe, 
trad op 24 mei 1939 in het huwelijk, overleed 2 
juni 1996 te Oldenzaal - minder dan twee we
ken na 57 gelukkige huwetiJkSj8f8n - en werd be
graven 6 juni op het kerkhof van de Sint Nicolaas 
parochie te Denekamp 

Moeder - zoals ze door ieder binnen het gezin 
werd genoemd - heeft heel haar leven gewerkt. 
Haar staat van dienst loopt van 1953 tot 1979 en 
is een lange reeks van bijna alle scholen in en 
rond Denekamp. 
Daarnaast had ze de extra taak van het drukke 
huishouden met 6 kinderen. Voorbeeldig heef! 
ze altijd dat wat ze als haar taak zag uit99Voerd. 
Ze gaf daarbij altijd veel en vroeg weinig Uit
zonderhJk veel 1aren hebben Papa, haar f<inde
ren en kleinkinderen haar intense zorgzaamheid 
mogen ondervtnden. Vooral als een van hen iets 
liet horen uit den vreemde was haar geluk groot. 
Groter nog was haar geluk bij het weerzien. 
De kracht om zich steeas weer volledig in te zet
ten ontleende ze onQetwi1feld ook aan haar die
pe relig1os1te1t. Het "katholieke geloof 
interpreteerde ze daarbij op een eigen wijze; ze 
was ruim van opvatting, ze schreef niets aan een 
ander voor. Ze liet eenieder volkomen in z11n 
wa~rde - ook als ze het moeilijk had met zijn op
vattingen. 

Moeder heeft zeer veel vreugdevolle momenten 
in haar leven gehad. Allereerst natuurlijk haar 
eigen voortreffelijke gezondheid en die van haar 
gezinsleden. Ziekte kwam nauwelijks voor. Haar 
dankbaarheid hiervoor sprak ze dikwijls uit. 
Doch het gelukkigst was ze als kinderen en 
kleinkinderen allemaal om haar en Papa verza
meld waren - biiVoorbeeld op Pasen als ieder van 
heinde en ver kwam voor het eieren eten, een 
traditie van meer dan 50 1aren; een die zal blij
ven bestaan, ook al zal ze het niet meer mee
maken. Hoogtepunten waren ook de vele 
vakantiereizen; eerst samen met vrienden, la
ter vergezeld door een van haar kinderen 
Op het etnde van haar leven heeft ze slechts vier 
dagen in het ziekenhuis doorgebracht. Tijdens 
het sacrament der zieken, dat ze bij volle bewust
zijn meemaakte, hebben we allen gezamenlijk 
waardig afscheid van Moeder genomen. we heb
ben daarna zelfs de gelegenheid gehad dat ook 
nog eens persoonlijk te doen. 
Moeder stierf zoals ze heeft geleefd: dapper, 
voorçeeld1g, waardig en met een groot vertrou
wen in Goa. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven bij het overhjden van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder, onze lieve, medeleven
de oma. 
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