


Onvervulde wens 
Gebogen hoofd 

God. hoe klein is de mens 
nu al van haar geluk beroofd. 

Een dankbare hennnenng aan 

ELLY MORSSINKHOF 
Elly werd geboren op 9 februari 1940 te Haaks
bergen, waar zij haar jeugd heeft doorgebracht. 
Ruim dertig jaar hebben haar ouders haar kunnen 
verzorgen. Hierna is deze taak op liefdevolle wijze 
overgenomen door de LosserHof. Op 5 septem
ber 1995 as zij onverwacht overleden in de woon
groep Pollerbos 3 van de LosserHof. 
Na een eucharist:eviering in de O.L. Vrouw van 
Lourdeskerl< in Haaksbergen hebben wij haar op 
g september 1995 te ruste gelegd op het kerkhof 
aldaar. 

Elly was van nature een blij en opgewekt kind en 
stond graag in het middelpunt van de belangstel
ling. Op 5 jarige leeftijd werd du1deli1k. dat ze ver
standelijk achter bleef an de ontwikkeling en zich 
moeilijk kon aanpassen. Ze eiste moeder voor haar 
alleen en was er voortdurend op uit iedereen naar 
haar pijpen te laten dansen. Werd ze daann be
lemmerd, dan was ze onberekenbaar in haar ge
drag en lijfelijk agressief. Achteraf had ze er spijt 
van. Ze wilde graag anders zijn, maar het lukte haar 
niet. Het besef dat ze anders was. heeft ze moei
lijk kunnen aanvaarden. Elly ging vaak voor de spie
gel staan en zei dan: "Ik zie er toch normaal uit!". 

Ruim 30 1aar heeft ze thuis gewoond. Langs vele 
om- en kronkelwegen werd in juni 1980 de 
LosserHof haar thuishaven. Ze mocht er z11n wie 
ze was; "Elly met haar mogelijkheden en onmoge· 
hjkheden•. 
In de woongroep Pollerbos 3 werd het leven voor 
haar een teest. Er werden geen eisen aan haar 
gesteld, het accent lag op verzorgd worden. Elly 
bloeide zichbaar op en zei voortdurend. ik ben zo 
gelukkig en heb het hier zo fiJn. Apetrots was ze 
op Tineke haar vriendin. Ze ervaarde dat zij ,,ets 
kon betekenen voor Tineke en haar overige mede· 
bewoners en haar liefde en genegenheid kon de
len met anderen. Ze vond het heerlijk de le1d1ng te 
helpen bij de verzorging en had praatjes voor tien. 
Elly genoot van muziek, mooie kleren en een nlje 
met de auto. Daarnaast trok ze zich graag terug in 
haar eigen belevingswereld op haar kamer en wilde 
er niet gestoord worden. In haar eigen sfeer is z11 
onverwachts van ons heen gegaan. Het 1s nu stil 
om haar heen. 

Lieve Elly. W~ zullen 1e bli1ven herinneren, maar ook 
over 1e blijven praten. Zo blijf je niet alleen bij ons. 
maar gaat jouw leven ook verder. 
Rust in vrede. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden van 
Elly willen wij u hartelijk dankzeggen. 

Fam. MorssinkhOf 


