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Dankbaar gedenken we 

Maria Geertuida Josephina Grote Punt 
Marietje 

weduwe van 

Toon Morsink 

Geboren te Beuningen op 9 maart 1922. 
Overleden thuis op 13 oktober 2003. 

Herenigd met Pa, op het kerkhof van De Lutte op 
17 oktober 2003. 

" Oqns Ma " en Oma zullen we ons blijven herinneren 
als een zorgzame, liefdevolle, gelovige en eenvoudige 
vrouw. 

Zorgzaam is ze heel haar leven geweest. Zorgzaam 
vooral voor anderen. Eerst voor haar moeder en daar
na, na haar trouwen in 1949, voor haar zeven kinderen 
die haar gegeven werden, maar waarvan ze zes heeft 
zien opgroeien. 
De zorg voor haar schoonmoeder, voor Pa, die al 
vroeg hart- en longproblemen had, de zorg voor Gerda 
na het vreselijke ongeluk en de zorg voor en om haar 
kleinkinderen, speciaal de drie kleinkinderen op de 
boerderij. Liefdevol voor de mensen om haar heen, 
speciaal voor Pa in die jaren van hard ploeteren op de 
boerderij. Voor ons kinderen, ook in de periode waarin 
ze geplaagd werd door lichamelijke ongemakken. 
Liefdevol voor de kleinkinderen met sinas, snoep en 

chips, maar vooral aandachtig en belangstellend lui
steren naar de verhalen die ze vertelden. 
Gelovig, zonder opsmuk, geheel vertrouwend op haar 
Moeder Maria. Vol overgave, geknield voor het een
voudige Mariabeeld, kaarsen brandend, daar weer 
kracht uit puttend. Maria van Altijd Durende Bijstand 
heeft haar vaak bijgestaan in die vele moeilijke 
momenten die ze gekend heeft. Ook in deze laatste 
jaren , toen haar gezondheid, eerst lichamelijk en sinds 
enige tijd ook geestelijk steeds verder afnam. 
Eenvoudig, heel oprecht, vol levenservaring. Door 
haar zorg voor haar moeder heeft ze niet lang naar 
school kunnen gaan. Daar worstelde ze mee, zeker 
als ze daarover vertelde, als ze dat vergeleek met hoe 
haar kleinkinderen allemaal "mochten leren ". Die 'een
voudige levenswijsheid ' was zo vol van kennis, vol van 
traditie, van medemenselijkheid, daar kon geen school 
tegenop. Die eenvoud heeft " oons Ma " gemaakt tot 
wie ze voor ons is geweest in al die jaren. 
Onvervangbaar, ook in de laatste jaren , toen ze steeds 
meer moest leunen op de steun en zorg van Gerda en 
José. Voor haar was" Ma bedankt voor alles" overbo
dig, voor haar was het vanzelfsprekend dat ze zorg
zaam, vol liefde, in alle eenvoud en in het volle geloof 
in Maria er voor anderen en ons was. 

Jij gaf alles 
Zorgen , lijden, liefde en het leven 

Werken, aandacht voor ieder in 't gezin 
Vol vreugde, onbaatzuchtig zonder gewin 

Moeder zijn is alles derven 
alles .. . en rustig , tevreden sterven. 

Voor uw blijken van medeleven bij het afscheid van" oons Ma en 
Oma " zijn wij zeer erkentelijk. Het helpt ons haar verlies een 
plaats te geven in ons leven. 
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