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Gedenk in uw gebeden 

GERHARDUS JOHANNES OUDE HASSINK 

HIJ werd geboren op 9 augustus 1921 en 
is voorzien van her H. Oliesel overleden 
op 23 december 1983. Wij hebben hem ter 
ruste gelegd op hec kerkhof te Rossum. 
Daar wachc hij op de verrijzenis. 

Her i~ alsof de wereld even stilstaat als er 
plotseling een medemens wordt opgeroe
pen door de Heer. Zo was het ook roen 
Gerhard Oude Hassink bij het vervullen 
van zijn dagelijkse taak Ineens. zonder tijd 
te hebben afscheid te nemen. werd opge
roepen om naar Gods Vaderhuis ce gaan. 
Hij was een diep gelovig mens. vol gods
dienstzin. Hij had door de wederwaardig· 
heden van het leven geleerd God te zien 
achter alles en de grootheid van God had 
hij leren ontdekken in de natuur. ' t Twent· 
se landschap waar hij zo veel van hield en 
waar hij zich gelukkig voelde. 
Hoe vaak en diep had hij nagedacht over 
het leven dat hij had gekregen en behou
den nadat de eerste 4 kinderen van zijn 
ouders heel 1ong waren gestorven. 
Dankbaarheid en respectvolle aanhankelijk· 
heid voor zijn moeder is hem heel zijn Ie-

ven bijgebleven Zwijgzaam en bedachtzaam 
sleet hij zijn levensdagen, dankbaar voor 
elk teken van aanhankelijkheid waaraan 'o 
alleenstaande mens zo'n behoefte heeft. 
Vooral in de laarsre 1aren waren de kin
deren die in zijn huis opgroeideil voor hem 
telkens een bron van vreugde. 
Dierbare huisgenoten en familie. Ik dank 
jullie voor de zorgen en de vreugde die 
ik van jullie heb ontvangen. Treurt niet 
over mij. Ik ben gelukkig bij God waar ik 
al mijn dierbaren weer terug zie. Vergeet 
mij niet in 1ullie gebed. 
Maria. Moeder van Altijddurende bijstand. 
bid voor ons. 

WU danken U allen voor het medeleven 
bij het overlijden van 

GERHARD OUDE HASSINK. 

Familie Oude Hassink 
Familie Horsthuis 


