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Met vee l liefde en eerbied 
willen wij blijven denken aan 

Gerhardus Johannes Morsink 
Gerrit 

echtgenoot van 
Maria Gezina Theresia Eidhof 

Hij werd geboren op 20 juni 1929 te Losser en over
leed op 4 februar i 2001 in het ziekenhuis te 
Oldenzaal, nadat hij voorzien was van het H. Sa
crament van de Ziekenzalving. Samen met familie , 
vrienden en kennissen hebben we afscheid van 
hem genomen in de kerk van de H. Drieëenheid , 
waarna we hem naar zijn laatste rustplaats heb
ben begeleid , op de begraafplaats aan de Schip
leidelaan te Oldenzaal. 
Nu we afscheid moeten nemen van Gerrit , is er een 
moment van leegte ontstaan. In de periode die nu 
achter ons ligt bleef hij ons altijd met vee l zorg 
omringen . Gerrit was een graag gezien mens. Om
dat hij een opgeruimd karakter had en voor velen 
klaar stond , was hij geliefd in de fam ilie en zeer 
zeker ook in de omgeving van de Hengelosestraat; 
de buurt waar hij tot voor kort woonde. Toen de 
verhu izing naar "De Molenkamp" dichterbi j kwam , 
was dit voor hem dan ook een hele stap. Gerrit kon 
genieten van de kle ine dingen die sfeer aan het 

leven geven: 'n kopje koffie ,' n sigaretje en het ac
tief lid-z ijn van de konijnenvereniging. De kinderen 
van de familie hadden een bijzonder plekje in zijn 
hart. Zo 'n zeven jaar geleden begon zijn gezond
heid minder te worden . Op 1 februari vroeg hij om 
het H. Sacrament van de Ziekenzalving. Samen met 
ons heeft hij dit moment gezien als een afscheid 
van dit aardse leven en het begin van zijn reis naar 
God. Moge hij rusten in vrede bij God. 
Gerrit we houden van je. Bedankt voor alles, we 
zullen je missen. Daarom zullen we je blijven 
gedenken in onze gebeden. 

Heer onze God, luister naar ons gebed, 
nu wij een beroep doen op uw barmhartigheid: 
U hebt Gerrit Morsink geroepen 
uit deze wereld heen te gaan; 
geef hem nu een plaats in uw land van licht en vrede 
en neem hem op in het gezelschap van uw heiligen. 
Door Christus, onze Heer. Amen. 

Voor uw belangstelling , steun en medeleven zijn 
wij u zeer erkentelijk. 

M.G.T. Morsink-Eidhof 
en familie 


