


In dierbare herinnering aan 

MARIA GEERTRUIDA BRUNINK 

weduwe van 

BERNARDUS ANTONIUS MORSINK. 

Zij werd geboren 11 augustus 1908 te Beunin
gen. Voorzien van het sacrament der zieken over
leed zij 14 mei 1976 te Denekamp, waar wij haar 
gestorven lichaam 18 mei d.a .v. te ruste hebben 
gelegd in het parochiële kerkhof en het de verrij
zenis wacht . 

Toen wij aan deze zijde van het graf afscheid gin
gen nemen van onze moeder en ons familielid, 
hebben wij bij de Uitvaart gebeden: ,,Mogen Gods 
engelen u begeleiden naar het paradijs: mogen bij 
uw aankomst daar de martelaren u opnemen en 
brengen naar de heilige stad van het hemels Je
ruzalem". Dat is het laatste wat wij haar konden 
meegeven, nu wij afscheid van haar moesten ne
men : ons gelovig gebed vanuit het vaste ver
trouwen dat moeder nu Thuis is. Wij zijn be
droefd om haar heengaan , ook al omdat het zo 
plotseling was. Hoewel zij niet alleen werd ge
laten, voelde zij zich de laatste jaren eenzamer 
worden en nam zij zelf al steeds meer afscheid 
van deze aarde. Tot het moment ineens daar 
was om die aarde te verlaten. Naast onze droef
heid is er echter ook de troost van het weten: 
haar leven was welbesteed, als vrouw en moe
der gaf zij vaak het beste wat zij geven kon aan 
ons en zo zal zij in onze herinnering voortleven. 

Daarnaast voelen wij ons ook getroost omdat 
wij weten dat moeder in het leven bij God ver
der leeft; nu het hoofdstuk van haar aardse leven 
is afgesloten, is het nieuwe begonnen in het Va
derhuis bij God. Dat geeft ons ook de innerlijke 
kracht om voort te leven en te werken, omdat 
ook voor ons een nieuw hoofdstuk is begonnen: 
'n mens mist zijn ouders altijd te vroeg, maar 
het goede waarin zij ons voorgingen zullen ook 
wij beleven en doorgeven aan onze kinderen, in 
liefde tot elkaar en in liefde tot God . 
Mijne dierbaren, ik ga jullie nu verlaten , al is ·t 
eeu afscheid tijdelijk: vanuit de hemel leef ik 
met vader met jullie mee, daar zullen we eens sa
men zijn. Weest bedankt voor alle goede zorg 
om mij en jullie wederliefde. Leeft en werkt zó, 
in dienst van God en elkaar, dat ons wederzien 
een eeuwige vreugde mag zijn, dat is het laatste 
dat ik zou willen zeggen, uit liefde en zorg voor 
jullie allen . 
Moeder Maria, breng haar naar de hemel bij 
Jezus, uw Zoon, amen. 

Voor uw deelneming, ondervonden na 'tover
lijden van onze beminde moeder, behuwdmoe
der en oma, betuigen wij U onze hartelijke 
dank. 

FAMlLIE MORSlNK 

Denáamp, mei 1976 


