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In liefdevolle herinnering oon onze tante en oud-tante 

Anno Maria Antoinette Aornink 
(tante Morie) 

Morie werd geboren te Oele op 22 juli 1907. No gesterkt te zijn 
met het H. Soerament van de Zieken is zij, na een liefdevolle ver
zorging, in het verpleegtehuis "St. Elisobeth" te Delden overleden 
op 1 0 opril 2002. We hadden Morie voor het laatst in ons midden 
fijdens de uitvoortviering op 15 opril d.o.v. in de parochiekerk von 
de H. Blosius te Beckum, woorno we hoor te ruste hebben gelegd 
op het porochiekerkhof. 

Al op heel jonge leeftijd is Morie goon werken, zowel buitenshuis 
ols loter thuis bij vader en moeder toen hoor hulp door nodig wos. 
Hoor hele leven wos gevuld met zorgen voor onderen. Voor hoor 
ouders en hoor broers heeft zij olies opzij gezet. No de ziekenhuis
opname von Jon, hoor lootste broer woor zij twinfig joor alleen mee 
samenwoonde, kwam ze bij Johan en Vero in huis. No enige fijd 
kwam ze te Delden in het verzorgingshuis St. Jozef te wonen woor 
ze negen joor verbleef. Toen hoor gezondheid geleidelijk oon 

ochteruitging werd ze opgenomen in het verpleegtehuis. 
Morie wos een vrouw die nooit oon zichzelf docht, zich wegcijferde 
voor wie hoor zorg nodig wos. Hoor vader en de broers Herman en 
Jon hadden een firnmerbedrijf met doomoost een kleine boerderij 
woor altijd meer don genoeg te doen viel. Morie bleef alleen, heeft 
doordoor veel wormie gemist en wos eenzoom. Dot kwam ook 
doordot ze moor moeilijk contoeten durfde te leggen en het tijd 
kostte om hoor vertrouwen te winnen. Voor de mensen woor ze mee 
in oonroking kwom wos ze goed en gastvrij. Hoor grote geloof en 
hoor liefde voor Morio hebben hoor tijdens hoor leven echter veel 
steun gegeven. Oe week voor hoor overlijden wos moeilijk voor 
Morie; ze had pijn en wos ongsfig. Bevrijd von de losten von de 
ouderdom mogen we hoor nu overgeven in de honden von God 
die onze zorg voor hoor overneemt. Wij geloven en hopen dot God 
hoor op voorspraak van Morio bij Zich opneemt in Zijn vrede. 

Voor uw meeleven en aanwezigheid zeggen wij u donk. 

fom. Keizers 
fom. Vossebeld 


