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In de vrede van de Heer is van ons heengegaan 

JOS MORSSINKHOF 
echtgenote van ANTON ENSINK 

Zij werd geboren te Hengelo (0) op 24 februari 
1932 en door de heilige doop opgenomen 

in de gemeenschap van de Kerk. 
Gesterkt met de hei l ige zalving van de zieken. 
overleed zij op 20 augustus 1976 in het kathol ieke 
ziekenhuis te Hengelo. Plechtig v ierden we de 
Eucharistie als uitvaartdienst, tesamen met haar 
fami l ie, vrienden en bekenden, in haar parochie· 
kerk toegewijd aan de H. Raphaë l te Hengelo, 
op 24 augustus d.a.v. Hierna vertrouwden we haar 

lichaam toe aan de schoot der aarde op 
het kathol ieke kerkhof. 

Zonder enige ophef stond zij voor medemensen 
klaar, altijd bereid om te helpen: haar man, haar 
kinderen, al len van wie zij wist dat ze haar hulp 
wilden gebruiken . 
Jarenlang heeft zij , ondanks haar vele werk, het 
parochieblad verzorgd en al le drukwerk, nodig 
voo r het parochiegebeuren; zij was een stimulans 
voor de kerkzang. Haar aanwezigheid als secre· 
taresse op " de Grundel " was kort. maar maakte 
indruk. 
Toen zij eenmaal wist, dat zij niet meer kon ge· 
nezen, heeft zij zich klaar gemaakt voor de dood, 
op dezelfoe wijze als zij haar leven beleefde: 
bewust aanvaardend wat God van haar wi lde. 
Door vreselijk lijden en menselijke aftakel ing 
heen, werd zij zich ervan bewust, dat zij di t l ijden 
de zin kon geven van anderen te richten op de 
Heer . Zo heeft zij tot het laatste ogenbl ik haar 
dagen volgemaakt, menselijkerwijs veel te j ong, 
maar door geloof en ziekte vold ragen. Moge zij 
voor haar man, voor Ronald en Christa , voor haar 
famil ie én voor de parochie een teken zijn gewor· 
den van gelovig chrlstenzijn in onze tijd , trouw 
als zij was aan de opdracht van haar doopsel. 


