
Sterven is 
je hand uitsteken 
naar God en weten dat 
Zijn hand klaar staat 
om je op te vangen. 



Een dankbare herinnering aan 

Maria Helena 
Grada Morsink 

echtgenote van · 

Jan Francies Marie de Rooij . 

Zij werd geboren op 12 november 
1922 te de Lutte. Op woensdagmorgen 
14. augusutus 1985 is zij toch nog 
geheel onverwachts in het Irene zie
kenhuis te Almelo overleden, na voor
dien in volle bewustzijn en overgave 
het H. sacrament der zieken te hebben 
ontvangen. Op zaterdag 17 aug. heb
ben wij haar na een plechtige eucha
ristieviering op het parochiekerkhof te 
Fleringen te ruste gelegd. 

Zij wilde niet in Oostenrijk tijdens haar vakantie 
sterven. Zij wilde naar huis, naar zoon, dochter, 
schoonzoon, Mariël _ en Liek;e. Zondag 11 
augustus heeft zij toch nog zo enorm genoten 
van haar kleinkinderen. 
Een lieve echtgenote, moeder en oma is van ons 
heengegaan. In woorden ku~nen wij_ons verdriet 
niet uitdrukken, maar geloVtg als ZIJ was, weten 
wij dat zij op voorspraak van Maria van Lourdes, 
eer{ voorspreekster voor ons in de hemel is. 
Zeer bezorgd was zij over het welzijn van haar 
man, zoon, dochter, schoonzoon en klein
kinderen. 

Zij was intens gelukkig, ~annee~_het hen maar 
goed ging. Een grote devotie had ZIJ tot de moeder 
Gods Maria. Met veel zorg nam zij als lid van het 
dame;zangkoor deel aan de kerkelijke vieringen. 
Ook het toneelspel was haar lust en haar leven. 
De voetbal droeg zij een zeer warm hart toe. 
Door haar opgeruimd en levenslustig karakter 
was zij bij velen zeer geliefd. 
Veel lijden heeft haar leven gekend. 
Maar door haar vertrouwen in de Heer zag zij 
toch altijd het licht en 1_1iet. de duister~is. .. . 
Vader kinderen en klemkmderen, m1Jn stnJd 1s 
gestreden. Blijft elkander steunen in dit aards_~ 
leven. Weest goed voor elkaar. Eenmaal zullen WIJ 
allen gelukkig herenigd worden in de Heer. 
Lieve Riet, moeder en oma, bedankt voor het 
voorbeeld dat jij a!fü~_ yoor ons geweest bent, 

. eerlijk, godsdienstig, oprecht en zeer zorgzaam. 

Voor uw medeleven, Uw gebed en troostrijke 
woorden bij het plotselinge heengaan, betuigen 
wij U onze welgemeende dank. 

J . F. M. de Rooij 
Jos de Rooij · 
Inge en Jan Moekotte - de Rooij 
Mariël en Lieke 

Fleringen, augustus 19~5 


