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Ter herinnering aan 

Rie Morssinkhof 

Rie Morssinkhol is geboren op 29 september 1926 in 
Hengelo. Ze was de oudste van zes kinderen. Haar ouders 
hadden een meubelmakerij/timmerbedrijf in Hengelo. 
Omdat haar vader al op 44-jarige leeltijd overleed, moest 
Rie werken. Hoewel ze eigenlijk nog wel wat langer naar 
school wilde, want leren kon ze wel. 
Marietje Morssinkhol, want dat was haar eigenlijke naam, 
ging werken bij een bakker in de buurt. Korte tijd later kreeg 
ze een baan op de loondadministratie van conlectiebedrijf 
Blom in Enschede. De nauwgezetheid voor cijfers en teilen 
die ze daar ontwikkelde, raakte ze haar leven niet meer kwijt. 
Bij het bevrijdingsleest in 1946 leerde ze de grote lielde van 
haar leven kennen: Gerrit Goorhuis. Hel was tijdens het 
vuurwerk in de stad dal de vonk oversloeg. 'Nederland is 
bevrijd, maar jij nog lang niet', zei Gerrit tegen zijn Marie. 
Ook toen al noemde hij haar 'ï mooiste meisje van Hengelo.' 
Samen wandelen en fietsen door de Hengelose omgeving, 
samen dansen. Alles deden ze, zolang het maar samen was. 
Gerrit en Rie trouwden in t 952. Lielde genoeg, maar er was 
geen huis, want het was de lijd van de grote woningnood. 
Het jonge stel ging inwonen bij de ouders van Gerrit aan de 
Beckumerstraal, hier vlakbij. Daar had Rie hetsoms wel eens 
moeilijk mee. 
Gerrit en Rie kregen drie zonen: Harry, Jan en Wim. Hel wel 
en wee van haar man en kinderen was haar grote zorg. Gaat 
hel goed mei de gezondheid van pa? Doen de kinderen hel 
wel goed op school? Zijn ze goed aangekomen op hun 
vakantieadres? Zorgen dus, maar het plezier dat ze aan hen 
beleefde was veel groter. 
Ma genoot van haar man, kinderen en de kleinkinderen 

Jan Willem, Frank en Suzanne. En zij op hun beurt genoten 
van oma: want de oma van de Beckumerstraat had altijd wel 
iets lekkers in de kast. En wat de hele familie al lang wist, 
daar kwamen de kleinkinderen ook al snel achter: oma bakte 
de lekkerste appeltaart en cake van heel Hengelo. Bakken, 
naaien, borduren, koken, Rie kon het als de beste. Bij het 
Katholiek Vrouwen Gilde verbreedde ze haar horizon. Dat 
deed ze ook iedere avond om acht uur: het journaal was 
heilig voor Gerrit en Rie: ze willen weten wat er in de wereld 
gebeurt. Dan werd er geen woord gesproken aan de 
Beckumerstraat. 
Rie Goorhuis had een rotsvast geloof. Iedere zondag ging ze 
naar de kerk, vroeger de Ludgerus, nu de Moeder Teresaker1<. 
Hoewel haar gezondheid dal vooral de laatste tijd ver· 
hinderde. Toen Rie wist dat ze ernstig ziek was had ze ook 
geen enkele twijlel toen haar gevraagd werd of ze bediend 
wilde worden: 'natuurlijk.' Met haar naaste familie aan het 
bed heeft ze de laatste sacramenten gekregen van paslor 
Weghorst. Het was een emotioneel momenl voor allemaal. 
De liefde tussen Gerrit en Rie was tot het laatste moment 
zichtbaar. Gerrit wilde eigenlijk niet wijken van hel bed van 
zijn vrouw. Doodop was hij soms. Dan verontschuldigde hij 
zich met 'ik bin ok 'n jongsten nich meer.' Als Gerrit haar 
alleen moest laten en Rie sliep, dan kuste hij haar op de 
wang en fluisterde tegen z'n kinderen: zo'n zacht kusje heb 
ik haar nog nooit gegeven". 
Ma wist sinds een aantal dagen dat ze ernstig ziek was. Bij 
het volle bewustzijn heeft ze samen met haar familie uitge· 
breid kunnen pralen over Het Onvermijdelijke. De 81"' 
verjaardag van Gerrit, zondag 27 juli, heeft ze samen met 
kinderen en kleinkinderen kunnen vieren in het ziekenhuis. 
Het leek wel of de dood daarop had gewacht, want kort 
daarna ging het snel achteruit met haar gezondheid. In het 
bijzijn van haar naaste familie is Rie op woensdag 30 juli 
overleden, 76 jaar oud. 


