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Gedenk in uw gebeden 

Johanna Maria Bosch 
weduwe van 

JOHANNES ANTONIUS ~ORSINK 

Ze werd geboren op 18 november 1916 en is 
overleden 1n het G~rardus Majella Verpleeghuls 
te Denekamp op 30 mei 1990 Na de Eucha
nstievleung in de paroçhlekerk vao de H. Ple
chdmus te Rossum hebben we hur ter ruste 

gelegd op bet r.k. kerkhof aldaar 

Annic Bosch heeft geen gemakkeliJke en onbe
zorgde Jeugd gekend temidden van haar vele 
broers. Als oudste van een groot gezin kwam 
er al op jeugdige leeftijd een grote brok werk 
terecht op haar Jonge schouder~. Ze heeft het 
altiJd met veel toeWIJding gedaan. Dat dll haar 
wel een~ zwaar woog. zal meo1geeo begrijpen. 

Toen ZIJ haar grote hefdt had gevonden in 
Johan Morsiok brak er voor haar 'o heel nieuw 
en rustiger leven aan in het mooie buitenver
blijf. Ze had een grote liefde voor alles wat 
groeide en bloeide; aao haar groente eo bloe
mentUlo besteedde ze biJZOnder veel aandacht 
Ook aan de hobby van hur mao, de vogels, 
besteedde ze veel van haar liJd. Ze genoot 
met •·olie teugen van de kamp1oeneo van haar 
man. 

Doch ook in haar huweliJk moest u een bit
tne teleurstelhng en aren. Als enige 1n een 
l:mdernJke fao111ie bleef ZIJ kinderloos. Ze hetft 
dit gemis heel moeihJk kunoen verwerkPn 10 

haar leven. Ook haar grote handicap. na de 
operatie aan een kw.ad.o•rdig tumor, was voor 
haar moeiliJk te act·eptercn. Het eerste Jaar 
met de steun van haar man. was het nog dra
gelijk eu ging de tiJd snel voorbiJ. M~ar toen 
ook Jo ha o haar 3 jur gdeden plotseling ont
,.,eJ brak voor haH de moeioijkste periode un. 

Ondanks alle goede zorg~n van ht't verplegend 
personeel van het Gerardu~ ~ajella Verpleeg
huiS te Dc."nekamp. g1og 2tJ Zienderogen achter
Uil Ze had een sterk h.ltt , aldus haar arts , 
maar toch heeft zit op 30 mei 1990. moege
streden, ha:or hoofd moetea huigen. 

Annie, we zullen je missen. Leef nu weer ge
lukkig samen met Johan hiJ de Heer. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en het 

ov~rhjden van Annie Morsiok - Bosch, onze 

hartehjke dank. 
Familie Moniok 

Familie Bosch 


