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In dankbare herinnering aan 

Maria Geemuida Tijhuis 
sinds 5 juni 1971 wedu\\ e ,·an 

GRADUS JOHANNES HASSINK 

Z11 werd geboren te Denekawp 30 dec.-mber 
1912 en ov.-rleed vra1 onverwachls na het 001-
vangen van het Sacrament der Zieken 10 het 
r.k. ziekenhuis te Oldenzaal op 7 okt 1990. 
\Ve hadden haar 11 okt. voor her laai~! in ons 
midden t11dens de viering van de H. EuC'haris
tle. waarna we haar b11 vader 1e rusten h.-bben 
gelegd op her kerkhof van de St. Nicolaas
parochie te Denekamp. 

f-leel haar leven heeft ze doorgebracht 1n Noord 
Deurningen aan de Penninksbrugwrg. In een 
gelukkig huwelijk van vader en moeder "erden 
Ria, Gerrit, Harry, André en Louis geboren. 

De dood v:in vader in 1971 brad1t haar veel 
zorgen, waar met hard werken en een opge
ruimd karakter hedr zij zich bier doorheen 
geworsteld. 
Ze was boerin ia hart en nieren met een bij
iondere liefde voor de tuio en de bloemen. 
Tot het laatst ,·an haar leven toonde ziJ b.-lang
stelling voor het wel en wee op de bo.-rderiJ 
en kon goed meekomen wet de ontwikkelingen 
van deze nieuwe t1Jd 

Bovenal is ZIJ een lievt• en zorgzame moeder 
en oma geweest. f-lN gezinsleven s1ond b11 liaar 
op de eerste plaats. 0Jarom zal haar heeng»n 
zo gevoeld "orden, uker b11 André. die b11 
haar I huis was en het gezin van Gerrit en 
Agnes. die op het ouderl11k erf n~asr haar 
woondt. 
Ook de :>:icolnsparo.:hic in Denekamp verlieEt 
in haar een meelevende mede-parochiane. iedere 
zaterdagnamiddag vierde ze met ons de 1-1 Eu
charis1ie. Een b11zondere verering had ze voor 
Maria. Vele keren is ze mee geweest naar 
Kevelaer en eens zelfs naar Lourdes. Ze was nog 
van plan om dit jaar de passiespelen 10 Teg,·len 
te bezoeken. 
~arie Hassink was een geziene vrouw. gekend 
en bemind b11 veel wensen. Ze was een trouw 
Jid van de K.P.O. en vaste hezoekscer van de 
Bc1Jardeusoo~. Ook kume ze graag. 
Naast het verdriet willen WIJ ooi: proberen 
dankbaar te 211n dat we haar in ons midden 
wochcen hebben. Daarom willen we haar in vrt•de 
uit handen ge,en in her vaste geloof dat ze 
nu btJ God thuis is samen met ,ader en allen 
die ons in het teken van het geloof zijn voor. 
gegaan. 
Moeder. rust an vrede en bedankt voor Je 
liefde en zorg. 

MJrla, Moeder van altijddurende Bijstand, bid 
voor ons. 




