
Ter dankbare herinnering aan 

Hendrika Johanna Josephina 
Elfr ink 

echtgenote van 
Joseph Marinus Gerardus Morshuis. 

Zij werd geboren op 19 maart 1921 te 
Losser. Zeer onverwacht overleed zij 
op 22 april 1988 te Overdinkel. Zij 
is begraven op 27 april d.a.v. op het 
R.K. kerkhof te Overdinkel. 

Moeder stond gezond en vreugdevol in 
het leven, zij hield van mensen, zij hield 
van de natuur, zij was graag met bloe· 
men en planten bezig en zo zorgende 
voor de tuin heeft de dood haar ver
rast. En wij blijven verbijsterd achter, 
het IS zo moeilijk te begrijpen : we zien 
haar steeds voor onze ogen : altijd be
zig, altijd bereid te helpen, altijd mee
levend met anderen. 
Deze vrouw, moeder en oma zullen wij 
missen, omdat zij zo goed was, omdat 
zij zo reêel in het leven stond en daar
om een ander zo dikwijls tot steun kon 

~~n~r leven was het bedrijf; zij ging 
graag met mensen om en hield van 
gezelligheid en, ofschoon zij wat afstand 

had genomen bleer zij toch met hart 
en ziel er bij betrokken en was altijd 
bereid weer in te springen. 
Moeder was altijd bezig. maar zij wist 
ook de tijd te nemen om te genieten, 
om op vakantie te gaan en te sporten. 
Echt tijd om te rusten had zij niet: er 
waren zieken die zij bezocht of zij was 
druk met handwerken waarmee zij an
deren blij kon maken. 
Moeder was niet gauw verstoord ; zij 
nam het leven zoals het tot haar kwam. 
Lakoniek kon zij opmerken: .. wij staan 
nu in het bos waar gehakt wordt", zij 
besefte dat en zij bleef daar rustig 
onder, 
Haar kracht, haar zorg en liefde, haar 
kunst om te leven zal ons die achter
blijven tot steun zijn. Wij willen deze 
vrouw, moeder en oma bedanken voor 
wat zij voor ons was en voor ons be
tekende en wij bidden God : .. Neem 
haar op in Uw vrede. in Uw vreugde". 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van mijn 
innig geliefde vrouw, onze lieve. en 
zorgzame moeder en oma, betuigen 
wij u onze oprechte dank. 

J. M . G. Morshuis 
kinderen en kleinkinderen 




