
Wij vragen uw gebed voor 

Henricus Theodorus Antonius 
Morssinkhof 

sinds 11 november 1998 weduwnaar van 

Marianne Hermina Joanna Holtkamp 

vader van Els en Hans, 
opa van Liedeke, Leontien, Suzan en Tom 

Hij overleed op 19 september in het ziekenhuis De 
Weezenlanden in Zwolle. We hebben hem op maandag 24 
septerrber bijgezet in het graf waar we Moe op 16 november 
1998 hebben begraven 

Pa was geen gemakkehike man. Dat mogen we rustig zeggen. 
Hij was niet gemakkelijk voor zichzelf, niet voor Moe. niet voor 
ons, niet voor anderen. En om sommige geheimen van zijn ziel 
heeft hij tot het einde toe de sluiers laten hangen. Niet uit onwil, 
daarvan zijn we vast overtuigd, maar vooral uil onmacht en 
onpeilbare rusteloosheid. 
Nu we hem gaan begraven, hebben we daar intens verdiet en 
vrede mee. Hoe gek dat misschien ook klinkt Sinds het overlij· 
den van Moe, dat hem veel dieper heeft getroffen dan woorden 
kunnen uitdrukken, zijn we elkaar in heel veel opzichten heel 
veel nader gekomen Belangrijker is nog dat we hebben ge
leerd dat de liefde, hoe volkomen ook, zich soms niet anders 

dan stotterend en tastend en zoekend kan uitdrukken. Dat 
geldt wel heel in het bijzonder sinds de enorme operatie die 
Pa in mei 2000 onderging. Het was kantje boord. Maar met 
boverlmenselijke kracht heeft hij zich aan de dood ontvochten. 
Daarna hebben we mogen ervaren, samen met hem, dat bloed 
dikker is dan water en hij en wij ten diepste met elkaar waren 
-en blljven- verbonden. 
Dat besef heeft zich op vele momenten V001gedaan. In kleine 
en alledaagse dingen, maar ook -toen we wisten dat geen 
redding meer mogelijk was- in korte gesprekken '1olef de d& 
gen waar het in het leven werkelijk om draait. In zijn laatste 
weken zijn afspraken gemaakt CNeI hoe de dingen te regelen 
als hij er niet meer zou zijn Vandaag brengen we ze voor een 
deel ten uitvoer 
Dat doen we uit overtuiging. En ut! bewondering. Pa heeft een 
strijd gevoerd die hij niet kon winnen. Maar zelfs toen alle 
lichamelijke krachten hem rn de steek heten, wist hij zelfs soms 
nog de humor te vinden. Meer dan dat we hebben geen klacht 
gehoord. Werkelijk· geen klacht. 
Het verhaal heeft nog meer kanten. Pa was een meer dan 
fantastische opa. Meer dan wat ook, is dat het enige wat telt. 
We missen Moe ontzettend. We missen Pa ook. Heel erg 

Voor uw medeleven danken we u oprecht 

Els en Martin Keur -Morssinkhof, Leontien, Suzan en Tom 
Hans Morssinkhof, Liedeke 


