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Ter gedachtenis aan 

HENDRIKA ELISABETH MORSHUIS 

echtgenote van 

JAN THEODORUS JOZEF TEA BEKE 

Geboren te Borne op 21 juli 1930. 
Voorzien van het H. Oliesel, Is zij plotseling 

overleden op 29 apri 1 1993 te Hengelo. 
Na een gezongen Ultvaartsviering in de 

Aaphaël-kerk te Hengelo, is zij gecremeerd 
op 4 mei 1993 te Usselo. 

Moeder was een lieve, zorgzame vrouw die 
altijd voor ons klaar stond. Voor mij en 
de kinderen was haar niets te veel. Haar 
doen en denken was steeds gericht op ons; 
zij was altijd met ons bezig, met weg
cijfering van zich zelf. Ook voor de klein· 
kinderen was ze bijzonder lief en attent. 
Temidden van hen straalde zij van geluk 
en ging zij geheel op in hun spel. 
Haar vriendelijkheid, humor en optimisme 
werkte aanstekelijk op anderen. Ze had 
graag mensen om zich heen en met haar 
in het gezelschap was het altijd gezellig. 
Ook was ze dan steeds In de weer als 
een gulle gastvrouw. De zondag was dan 
pas goed als we allemaal thuis waren ge· 
weest. En wanneer na gedane arbeid de 

rust was teruggekeerd, zei ze voldaan: "Wat 
hebben we het toch mooi met elkaar". 
Daar was moeder dankbaar voor. Ze wist 
dat het een gave was, gekregen van God. 
Want in Hem had ze een groot geloof. En 
de bijzondere devotie tot Maria was een 
grote steun. Bij bijzondere gebeurtenissen 
stak ze een kaars op om daarmee het ver
trouwen in Haar uit te drukken. 
Met deze levenshouding waren we zeer ge
lukkig met elkaar en mochten we 35 jaar 
getrouwd zijn. We hadden het zo goed en 
veel om dankbaar voor te zijn . Het plotse· 
l ing overlijden Is dan ook des te pijnlijker. 
Echter, wij geloven dat zij vanuit het eeuwig 
geluk bij God ons nabij zal zijn. 
Aiki, moeder en oma, bedankt voor het leven 
en de llefde. 

Voor uw blijken van medeleven na het over
lijden van mijn lieve vrouw, moeder en oma 
danken wij u hartelijk. 

Hengelo ov, mei 1993 


