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Al5 hec leven lijden wordt 
is 5cerven een gewin. 



6ernardue Johannee Hendriku.s Morelnk 

weduwnaar van M.E.A. Kamphuie 

Geboren te Denekamp op 6 ,;;eptember 1912 en 
overleden op 17 eeptember 2001 te Denekamp. 

Wu hebben hem op 21 eeptember 2001, 
na de uitvaartmie in de H. Nicolaaekerk, 
b~raven op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Pa wae \IOOr zijn tijd een avonwrier met grote liefde 
\IOOr natuur en bloemen. Hij trok op jonge leeftijd 
naar 't Weet.en om daar vakkennie en leveneerva
ring op te doen. Een goede tijd waar hij met plezier 
op terugkeek en anekdote,;; over vertelde. 
Zijn leveneinetelllng van "er op uit gaan", "wat van 
de wereld zien" en "beleef het leven" droeg pa over 
op zijn drie kinderen. De nieuwegierigheid en lnte
reeee die daarbij gepaard gaan heeft hij gelukkig 
tot op hoge leeftijd mogen behouden. Dat maakte 
ook dat kinderen en kleinkinderen graag naar die 
belangetellende vader en opa bleven gaan. 

Ale jong zakenman en handelaar ,;;tartte hij met 
een emmer bloemen op de markten in de r~lo. Zijn 
inventieve ondernemerechap heeh tiem ver 
gebracht. Hij deed dit vele jaren eamen met zijn 
vrouw, Marie, die hij te vroeg heeh moeten verlie
zen. Ondank& de ziekte van zijn vrouw, heeh hij nim
mer een negatief of zeurend woord daarover geuit 
tegenover kinderen of familie. Met deze poeitleve 
leveneinetelling, eamen met hard werken in de zaak, 
de liefde voor familie en zijn vak, leidde hij zijn leven. 
Pa wae een levenegenieter; en dat op zich ie een 
kun,;;t. Gezelligheid kende voor hem geen tijd. Menig 
gezellig uur ie vereleten In huize Moreink, met name 
aan de keukentafel. Eenieder wae welkom met zijn 
vreugde en verdriet; de kinderen mochten zijn wie ze 
war!:n. Dit ie tolerantie in de ware zin dee woord& 
en in deze tijd een hoog goed. Pa heeh zijn leven, 
eamen met vrouw, kinderen, familie en vrienden 
poeitief geleefd In al zijn facetten en wae daar aan 
het einde van zijn leven tevreden mee. 
Deze keer hoeft hij niet de bloemenkrane voor een 
ander te maken, deze keer zijn de mooie rozen voor 
hem. Ruet in vrede, eamen met ma. 

Wu danken u voor uw aanwezigheid en betrokken
heid. 

Kinderen en kleinkinderen 


