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Ter nagedachtenis aan 

Geertruida Johanna Leussink 
geboren te Rossum op 8 januari 1914 

echtgenote van 
Bernardus Antonius Morsink. 

Overleden. na gesterkt te zijn door de H. Sa
cramenten der Zieken. te De Lutte op 23 april 
1987. Op 27 april d.a.v. werd zij te ruste 

gelegd op het r.k. kerkhof in De Lutte. 

Mama was zorgzaam en rechtvaardig. Eer
lijkheid en oprechtheid stonden bij haar hoog 
in 't vaandel; alhoewel deze eigenschappen · 
ook door haar eigen wijze van uiting · niet 
door eenieder goed werd verstaan 
Zij was hartverwarmend en dankbaar. De 
verzorging. zorg en liefde waren voor haar 
de belangrijkste opdrachten in dit leven. 
Altijd en onder welhaast alle omstandig
heden was iedereen bij haar welkom. 
Haar huis was haar domein. waar zij het 
liefst vertoefde. 
Ze heeft papa. kinderen en vooral haar 
kleinkinderen tot op haar sterfdag lief ge
had en gekoesterd. 
De bezorgdheid over het lief en leed in 
haar gezin - zelfs over kleine dagelijkse din-

gen ·gaven haar een extra dimensie in dit 
leven. 
Mama je was een lieve en goede vrouw 
waarop we trots zijn. 
Haar lijden heeft zij met grote overgave en 
geduld gedragen. 
Wij voelen ons enigzins getroost met de 
gedachte dat wij haar zo lang mogelijk 
thuis hebben mogen en kunnen verzorgen. 
Ondanks haar hevige pijnen kon zij blijven 
genieten van papa's grappen en altijd op
gewekte karakter. 
Aan je wens om nog enkele jaren in De 
Lutte te mogen vertoeven. is geen gehoor 
gegeven. 
Je sterke persoonlijke eigenschappen van 
liefde. zorg en trouw zullen ons lang in 
gedachten bl[jven en ons tot voorbeeld 
blijven strekken . 
Rust in vrede. 

Voor uw vele blijken van medeleven en 
deelneming en de laatste eer aan haar be
wezen. betuigen wij u onze oprechte en 
hartelijke dank. 

B. A. Morsink 
Kinderen en kleinkinderen 

De Lutte. april 1987 
Wielewaalstraat 11 


