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In blijmoedig geloof is ons voorgegaan 

JOHANNA MARIA 
OLDE KEIZER-MORSINK 

Ze werd op 23 mei 1898 geboren te Volthe, gemeente 
Weerselo. Op hoge leefti/'d ontving ze thuis het 
Sacrament van de Ziekenza ving, omringd door al haar 
kinderen. Daar is ze vrij plotseling overleden in de 
middag van 20 november 1987. Velen waren present in 
haar parochiekerk, toegewijd aan Maria, voor de Uit
vaartmis, waarna ze haar lichaam te rusten hebben 
gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal op 24 novem
ber d.a.v. 

De pijn om het afscheid van moeder wordt overheerst 
door grote dankbaarheid, dat we haar tot op de hoge 
leeftijd van 89 jaar in ons midden mochten hebben. 
We houden de dankbare gedachtenis aan haar, die zich 
samen met vader zo geweldig heeft ingezet voor ons 
grote gezin van 10 kinderen, 5 meisjes en 5 jongens. 
Ze werkte hard voor ons allen, maar leefde ook de grote 
waarden van het leven ons voor, met name het gebed en 
de verbondenheid met de parochie. Vanaf haar trouwen 
woonde ze aan het Lossers Voetpad en werd zo naober 
van de nieuwe Mariakerk, totdat ze verhuisde naar de 
Schapendijk. 

Ze trad niet op de voorgrond, maar was de centrale 
figuur thuis, met graag om zich heen haar kinderen en 
kleinkinderen; daar volgde ze alles met haar ogen, daar 
sprak ze rustig en vaak met veel humor. 
Ze heeft het verdriet gekend om de dood van haar man 
in 1970, van haar dochter Truus in 1971, van haar 
dochter Rikie in 1986, maar mocht ook de vreugde 
ondervinden van de nieuwe schoondochter Siny in haar 
huiselijke kring. 
Het viel haar moeilijk te accepteren, dat haar krachten 
achteruit gingen en ze in de rolstoel terecht kwam; 
maar dankbaar was ze voor de goede zorgen van velen. 
Via de kerkradio volgde ze allerlei vieringen in haar 
parochiekerk, waarmee ze zich belangstellend en in 
gebed verenigde. 

Moge ze samen met allen, die haar voorgingen, tot de 
eeuwige rust komen. 

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden na 
het overlijden van onze lieve moeder, oma en overgroot
moeder, zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 


