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Wij vragen uw gebed voor 

Marianne Hermina Joanna Holtkamp 

echtgenote van 
Henricus Theodorus Antonius Morssinkhof 

moeder van Els en Hans, oma van Liedeke, Leontien, 
Suzan en Tom. 
Ze overleed op woensdag 11 november, één dag 
voor haar 7lste verjaardag. We hebben haar begra
ven op maandag 16 november 1998. 

"Blijf vechten". Dat zijn de laatste woorden geweest 
die we van Moe mochten horen. 
In die twee woorden heeft ze de essentie van haar 
leven gevat. Vechten en nooit opgeven. Dat alles 
met een onwankelbare trouw aan haar man, kinde
ren en kleinkinderen en met diep vertrouwen in 
Onze Lieve Heer. 

"Ik blijf vechten" zei ze ook toen ze hoorde dat de 
kanker in haar lichaam was blijven doorwoekeren. 
De strijd heeft ze met glans gewonnen. Niet de 
kanker heeft haar geveld, maar een hersenbloeding. 
Ze zal dat ongetwijfeld zelf met een grimmig 
genoegen constateren. 

Moe was een vrouw van weinig woorden. Die had 
ze niet nodig. Met een enkel gebaar of de blik in haar 
ogen zei ze meer dan woorden kunnen uitdrukken. 
Met haar kinderen en haar vier kleinkinderen, die 
alles voor haar betekenden. En zij voor hun. Meer 

. dan ze soms zelf heeft geweten. 

Met warmte vertelde ze over haar kinderjaren in 
Hoorn. Eerst aan haar kinderen, later aan haar 
kleinkinderen. We hingen aan haar lippen. Het 
'Jantje wou me zuipie, zuipie doen' klinkt nog na in 
onze oren. Evenals de aanstekelijke lach die daar 
steevast op volgde. 

In haar leven heeft ze grote tegenslagen gekend. 
Maar geen heeft haar ooit klein gekregen. Haar 
strijdlust kende geen grenzen. Dan gold het parool 
'Blijf vechten'. Haar onvermoeibare inzet, die ze 
paarde aan grote trouw en liefde, zijn ons tot 
blijvend voorbeeld. 

Met ironie kon ze daarbij het Boek der Spreuken 
citeren: 'Een sterke vrouw, wie zaJ haar vinden?' 
(Spr. 31, 10) Het antwoord gaf ze niet. Ze was het 
zelf. 

Moe: bedankt voor alles. 
Blijf voor ons vechten. 

Voor uw medeleven danken we u oprecht. 
H.Th.A Morssinkhof 
kinderen en kleinkinderen. 


