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Dankbare he~nne~ng aan 

SIEBECHIEN DE VRIES 
echtgenote van 

JOHANNES HENDRIKUS HASSING 

Zij werd te Erica geboren op 10 febr. 1905. 
Zij groeide op in een gezin , waar de kost 
werd verdiend met het werken in het veen. 
Reeds jong raakte ze vertrouwd met huis
houdelijke zorgen. • 
Op 10 januari 1928 trad zij in het huwelijk 
en zag uit naar het gouden huwelijksfeest 
dat helaas niet groots gevierd kon wor
den. In de vijftig jaren van haar huwelijk 
toonde zij zich een bezorgde moeder en 
ijverde samen met haar man voor de toe
komst van haar vier kinderen. De klein
kinderen vonden haar een lieve oma. Al
lerminst bleef haar het lijden bespaard . 
Zelf voelde zij in ,haar laatste levensjaar 
aan, dat echte genezing zou uitblijven . 
Gelouterd door lijden en geleerd om moe
dig te blijven kon ze ondanks haar inva
liditeit anderen opbeuren , vooral de zie
ken, die zij ontmoette. Wat zij voor me
demensen betekende hebben haar man, 
haar dochter, zoons en kleinkinderen van 
nabij ondervonden. Zij was een gelovige 
vrouw, die zich neerlegde bij het verloop 
van haar leven en die elke steun waar
deerde. Daarvan gaf ze menige keer blijk , 
niet alleen in de laatste maanden van 
haar ziekte. 
Voor deze vrouw, moeder en oma, die 
heel veel doorstaan en aanvaard heeft , 

heeft Gc;,d vast de beloning klaar gelegd , 
toen zij dit aardse leven verwisselde voor 
het eeuwige leven. Waarnaar zij reeds 
uitzag bij het ontvangen van het sacra
ment der zieken , werd vervuld op 17 juni 
1978. Haar lichaam hebben we op 21 juni 
d.a.v. eerbiedi.g begraven op het katho
lieke kerkhof van Erica. 
Mogen man , kinderen en kleinkinderen in 
hun hart bewaren alles waarin zij zo 
groot en dapper is geweest. God geve 
haar de vrede voor altijd. 
Moeder Maria, bid voor ons. 

Voor de vele bewijzen van deelne
ming, ondervonden tijdens de ziek
te en na het overlijden van mijn 
zorgzame vrouw, onze lieve moeder 
en oma, zeggen wij u hartelijk dank 

J. H. HASSING 
Kinderen en kleinkinderen 

Erica, juni 1978 


