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Ter herinnering aan 

Arnold Morsinkhof 

sedert 14 december 1956 echtgenoot van 
Annie Bouwman 

Arnold werd geboren te Ambt-Delden op 
26 juli 1927 en is, voorzien van het H. Oliesel 

overleden te Beckum op donderdag 15 mei 1997. 
We namen afscheid van hem tijdens de 

Eucharistieviering van dinsdag 20 mei 1997 in de 
parochiekerk van de H. Blasius te Beckum, 

waarna we hem te ruste hebben gelegd op het 
parochiekerkhof. 

Wif zijn verslagen nu wij zo plotsf;lling afscheid van 
Arnold moesten nemen, ook al wisten we dat zijn 
gezondheid veel te wensen overliet. Dat te accepte
ren viel hem moeilijk ook al omdat hij het leven op 
zich niet zo gemakkelijk opnam. 
Na de T.I.A. van enkele maanden terug was Arnold 
veranderd; zorgelijker, emotioneel geworden en 
sprak hij veelvuldig over zijn naderend heengaan. 
Bewegen, lopen viel hem steeds moeilijker, toch 
was hij juist de laatste tijd weer volop in zijn tuin be
zig, zijn meest geliefde plekje. Daar kon hij genieten 
van alles wat groeide en bloeide, maar bovenal van 
de vogels waar hij een echte band mee had. 

Van belang voor hem was ook zijn winkeltje en d,e 

jacht die een speciaal plekje had in zijn hart. 
Arnold was een eenvoudig, sober mens die weinig 
voor zichzelf vroeg. Een man van weinig woorden 
die zo zijn eigen gang ging met een vast stekje zo
wel thuis als in de tuin. Die zo op zijn eigen wijze 
bezorgd was om Annie, waarmee hij ru im 40 jaar 
lief en leed gedeeld heeft. Die zich ongerust over 
haar maakte en heel blij was dat zij , na een opname 
onlangs in het ziekenhuis weer thuis was en die 
haar aanspoorde het rustiger aan te doen. 
Arnold die samen met zijn kleinkinderen tekende en 
hield van muziek, maar ook in de parochiegemeen
schap zijn sporen verdiende als collectant. 

Heel treffend waren zijn laatste woorden op de mor
gen van zijn overlijden n.l.: "Ik ga naar boven". Alsof 
hij voorvoelde dat hij zijn leven terug zou geven aan 
zijn Schepper. 

Wij vertrouwen Arnold nu toe aan God in de hoop 
dat hij nu voor altijd verder mag leven bij de Heer 
van alle leven, waar hem de eeuwige vrede zal wor
den geschonken. 

Allen die met ons meegeleefd hebben bij het plotse
ling overlijden van mijn man, onze vader en opa, 
zeggen we oprecht dank. 

Annie Morsinkhof - Bouwman 
kinderen en kleinkinderen 


