


In liefde blijven wij gedenken 

ANNA MARIA VAN DE LOO 

sinds 1970 weduwe van 
Hendrikus Frederikus Johannes Morselt 

Zij is geboren op 13 .november 1895 te Asten 
(N.Br.) en na gesterkt te zijn met het 
H.Sacrament van de Ziekenzalving overleden 
op 5 oktober 1985 te Borne. Na een gezongen 
Eucharistieviering hebben wij haar vanuit de 
Theresiaparochie te ruste gelegd op het 
R.K.Kerkhof te Borne op 8 oktober daarop
volgend. 

Bijna negentig jaar waren haar gegeven. Nu is 
zij heengegaan uit ons midden, achter de hori
zon van ons leven, waarin zij zo'n grote rol heeft 
gespeeld. Zij blijft echter in onze herinnering 
als de lieve moeder, oma en omama. 
In 1931 trouwde zij met Hendrik Morselt en 
werd toen ook de moeder van zijn vier kinderen. 
Met heel haar hart en helder verstand heeft zij 
zich altijd voor haar man en kinderen ingezet. 
Ook deelde zij in de zorg van haar man voor de 
zaak. Zij was een groot vereerster van de 
H.Antonius. De heilige kon iedere zondag reke
nen op haar gebed en kaarsen voor alle moge
lijke intenties. Met de komst van kleinkinderen 
en achterkleinkinderen werden ook deze be-

!rokken in de zorg en de gebeden van oma. 
Oma had altijd wel haar eigen mening, zeker 
wanneer het ging over de moderne tijd. Opval
lend was echter, dat haar hart het altijd won 
van haar verstand. Dat maakte haar mild en 
wijs. Zij zou er wel voor bidden en de H.Anto
nius was er weer goed mee. 
Toen met het stijgen der jaren het zien en het 
lopen moeilijker werden, heeft zij uren de 
Rozenkrans gebeden, want daarvan moest ze 
het, naar haar eigen woorden, uiteindelijk toch 

· hebben. Veel zorg en liefde heeft ze in die tijd 
ondervonden van haar kinderen. 
Iedere zaterdag ging ze te kommunie en dat 
was voor haar een kostbaar moment. Geloof en 
·hoop spelen nu voor haar geen rol meer. Alleen 
de liefde is nog over, omdat deze eeuwig is. In 
deze liefde blijven wij ook over de dood' heen 
met elkaar verbonden en blijft zij onze moeder, 
oma en omama, ook bij God in de hemel. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van onze lieve moeder, oma en 
omama willen wij u graag van harte dank
zeggen. 

Fam. Morselt 
Grotestraat 104 
Borne 


