


Freddie Morsink 

29 mei 1973 Oldenzaal - t 23 januari 2013 

Freddie werd als zevende zoon en als jongste van 
10 kinderen op 29 mei 1973 geboren, precies op de 
verjaardag van zijn moeder. Hij was een echt 
moederskind. Zijn vroege kinderjaren speelden zich 
af in de Lutte, op de boerderij aan de Middelkampweg. 
Op negen jarige leeftijd kwam hij in Losser te wonen. 
Freddie ontwikkelde interesse voor andere culturen, 
geschiedenis, had oog voor detail en was erg creatief. 
Hij kon prachtige tekeningen maken en zijn creativiteit 
kwam later vooral sterk naar voren tijdens zijn 
werkzaamheden als spuiter van fietsen. Ook de 
natuur trok hem erg, hij zocht en vond er de rust. 

Freddie was ook iemand die altijd direct klaar stond 
voor een ander. Even Freddie vragen en hij was er. 
Een jongen met een groot sociaal hart en altijd oog 
voor een ander. Freddie heeft altijd veel opgetrokken 
met zijn broers, dat waren zijn allerbeste kameraden. 
Vroeger op de boerderij werd er al veel samen 
gespeeld en die band met zijn broers is op latere 
leeftijd alleen maar sterker geworden. Ze zochten 
elkaar vaak op, zo werd er gezamenlijk gesleuteld 
aan brommers en motoren, aan de Opel Kadet!, 
hadden ze hun gezamenlijke fiets weekendjes, werd 
de TT van Assen bezocht of kwamen ze zo maar 
gezellig bij elkaar biertjes drinken. 

In de loop der jaren had hij een flinke schare vrienden 
om zich heen verzameld. Bij hem thuis was het 
altijd "gezelligheid troer. Alles kon en alles mocht, 
als het maar gezellig bleef. Nadat Freddie een tijd 
lang in Losser had gewoond is hij in Oldenzaal komen 
wonen aan de Bentinckstraat. Daar is zijn zoon Puk 
geboren. Wat was hij trots! Hij was een lieve vader 
en probeerde altijd het beste voor zijn zoon te doen. 

Bijna zes jaar geleden, na de dood van zijn broer 
Bert, ging het langzaam maar zeker bergafwaarts 
met Freddie. Hij was niet meer de Freddie zoals we 
hem altijd hadden gekend. Mede als gevolg van 
enkele flinke tegenslagen ging het steeds slechter 
met hem. Er werden hem vele helpende handen 
aangereikt maar zijn psychische ziekte was hem de 
baas. Daarom hopen wij dat hij nu de rust heeft 
gevonden die hij hier nooit heeft kunnen vinden. 

Freddie, we zullen je in onze herinnering houden 
als die lieve spontane jongen! 

Rust zacht. 

Dank voor uw interesse en medeleven, 

Familie Morsink 


