


Leven is 
ondt>rweg zijn naar de vrede van God. 

Herinnering aan 

JOHANNA RUDOLFINA PETRONELLA MORSMAN 

weduwe van 
Hendrikus Johannes Hotste op Bru1n1nk 

Zij werd geboren te Hengelo op 29 juni 1899 
Na het ontvangon van het Sacrament van de 
zieken overleed zij op 31 januari 1974. 
Haar lichaam werd begraven op 4 februari 
d.a.v. op het R.K. ke rkhof te Haaksbergen. 

Het is niet gemakkelijk om te verwoorden 
wie zq was te midden van ons. 
deze 1nnemt>nde vrouw 
Woorden kunnen wel Iets doen vermoeden 
maar voor hen, die in haar directe nab11he1d 
mochten leven, werd biJ voortduring 
in de stilte de wonderlijke kracht onthuld. 
waarmee zij verbonde!: was 
met haar eigen bestaan hier 
en met het leven van hen die haar dierbaar 
waren 
Zo intens was zij daarbij betrokken. 
dat fe1tPn noemen slechts de omslag tekenen 
van de gloeiende binnenkant van haar 
leveMCJE>beuren 

De diepte hiervan mogen we proberen te peilen 
In een eer lijk en open omgaan met elkaar. 
Want wij die in leven b lijven. 
hebben elkaar nodig 
om te kunnen vertellen, 
om naar elkaar te luisteren, 
Verhalen doorgeven 
die iets kunnen doen oplichten 
van de grote diepte van haar bewogen innerlijk. 

In dit om11aan met el~aar, 
van vertellen en luisteren. 
zal haar levensverhaal 
op een nieuwe wi1ze voor ons gestalte kn1gen 

Feiten en woorden zullen tot een verhaal worden, 
het getuigenis opbouwen over deze vrouw, 
die haar sporen heeft getrokken 
d•ep in het leven van haar acht kinderen 
en van de velen van wie zij ook intens hield 

Samen onderweg bhjvon. 
dankbaar z11n voor deze vrouw 
met zo'n qroot hart , 
dat zij ook voor vele anderen een lieve 
moeder kon zijn . 

Samen onderweg, 
aan elkaar de warmte doorgeven, 
die moeder uitstraalde. 
de laatste jaren vanaf haar vaste plaats 
bij de kachel , de plaats waar zij ook het 
liefst ons allen verzamelde. 
De warmte van moeder die, 
drie en twintig jaar alleen, 
- na de dood van haar l;eve man -
met grote wi1sheid haar kinderen begeleidde. 
Niets voor zichzelf eisend 
;:orgend tn de weer, tot het laatste toe , 
tevreden met haar alleen zijn . 
Een lieve oma voor haar kleinkinderen. 
Rust en vrede gingen van haar uit 
onderweg naar haar eigen levensvoltooiing, 
naar de vrede van God 

Zo heeft moeder haar leven afgemaakt 
gelijk de graankorrel 
die sterft om vruchtbaar te zijn. 
Zo is 211 getreden in het voetspoor van Jezus 
van Nazareth. 
Zo heeft zij, aan deze kant 11an de dood. 
iets van de glans van het leven doen oplichten 
waarvan zij nu de volheid geniet 
in de schoot van Gods vrede. 


