
Een liefdevolle herinnering aan 

Gerritdina Morsink-Hollink 
"Dini" 

Zij werd geboren op 7 september 1921 
te Lonneker en overleed onverwacht 

op 6 apnl 2001 in het ziekenhuis te Enschede. 
Na de Uitvaartviering in de 

H. Maria-Geboortekerk te Losser volgde 
de crema1Jeplecht1ghe1d te Usselo. 

Het begin van ie leven zal ongetw11feld niet het 
makkelijkste zijn geweest. Samen met broers en 
zussen werd je al jong bij familie ondergebracht 
omdal je ouders waren overleden. Geen zorge
loze kindertijd zoals dat e1genli1k zou moeten, 
maar ja ... De tijd die je doorbracht bij Oom Toon 
en Tante Christie was er een waar ie volgens 
ons toch wel met veel prettige herinneringen 
aan terug dacht. Oom Toon was volgens jou 
een wijs man en Tante Christie een zeer gelovi
ge vrouw. 
Nadat je getrouwd was met een man die veel 
van je hield, begonnen 1ullie samen een schil
dersbedrijf aan de Gronausestraat. Hard werken 
was dat, maar zoals jij altijd zei, was het wel een 
hele mooie tijd. Hoewel het altijd druk was en je 
lange dagen maakte, had je zondags altijd tijd 
om samen met man en kinderen erop uit te trek
ken. Zwemmen ergens in een riviertje of meer, 
dagtochten naar de dierentuin of maar gewoon 
wat rondri jden en ergens gezellig wat eten of 
drinken. 

De zomers in het Sauerland waren voor ieder
een iets om naar uit te kijken, hoewel wij ook 
wel eens van je gehoord hebben dat dat voor 
jou nou niet zo nodig hoefde. 
Ons huis aan de Gronausestraa t stond voor 
iedereen altijd open. Het aantal extra eters die 
bij ons aan tafel hebben gezeten is met te tellen. 
Je kinderen konden altijd iedereen meenemen 
en nooit werd er een probleem van gemaakt. 
Lekker eten met z'n allen. Moeilijk was dal ook 
niet want je kon fantastisch koken. Maar boven
al was het gezellig. Thea is al eens wakker 
geworden met een vreemd iemand m de kamer 
op een matras. Die had je dochter Marie-José 
meegenomen. Zij kon ook iedereen een helpen
de hand bieden en dan had je er zo een gast bij. 
Praten was niet je sterkste kant en sommige 
dingen zullen we nooit van ie te weten komen. 
De laatste jaren ging het allemaal nier meer zo. 
Eigenlijk pas de laatste twee jaren. 
Nadat afgelopen zomer de liefste man die wij 
kennen is overleden zag je het af en toe niet 
meer zitten. Toch kregen we het idee dat ie aan 
de meest simpele dingen nog veer plezier kon 
beleven. Een bezoek van je zussen, schoonzus
sen, kinderen en kleinkinderen waren van die 
momenten. 

Lieve mam, als er een hemel bestaat dan hopen 
wij dat je daar je overleden dochter en de man 
met wie je bijna 50 jaar lief en leed hebt 
gedeeld, zult weerzien. 

Astrid en Thea 


