
Ter herinnering aan 

HENDRIKUS ANTONIUS KAREL 
MORSINK 

echtgenoot van Susanna Maria Droste 
weduwnaar van M.L.M. Engelbertink 

geboren 19 september 1932 
overleden 29 juli 1995. 

Na een uitvaartdienst op 2 augustus in de H. Simon 
en Judas kerk te Lattrop hebben we aldaar zijn lichaam 
k ruste gelegd. 

De bloemen bloeiden. 
De vogels zongen. 

En toen werd het stil. 
Henk Morsink 

Wij lezen woorden van Jezus, die ons zegt, dat 
niemand weet wanneer God ons roept. Weest waak
zaam, want Hij komt soms zo plotseling. 
Dit hehhen we nu weer meegemaakt in het zo plot
selinge vertrek van Henk. Het is zo ontzettend zwaar 
voor zijn vrouw Sauny en zijn zoon Eric, het is zo 
onbegrijpelijk. Waarom, roepen wij, waarom dit 
afscheid') Wij waren gelukkig samen na alles wat 
wij mec,gemaakt hadden. Henk was gelukkig in 

Lattrop . Hij hield van de tuin. hij had zijn hobby ' s, 
zijn vogels . zijn planten. Hij ging graag op bezoek 
bij zijn zoon Eric en was gelukkig als hij op bezoek 
kwam. Door dit alles openbaarde hij een grote 
liefde voor God zijn Schepper en de Schepper van 
alle dingen. Met zijn vrouw Sanny ging hij graag 
naar de kerk voor de Eucharistievieringen en 
andere vieringen. En samen brachten ze zo vaak 
een bezoek op het kerkhof. We hadden nog zo 
graag wat jaren samen willen doorgaan. Maar God 
heeft anders beschikt en wij proberen te zeggen: 
Heer uw wil geschiede. 
Wij vertrouwen erop dat Hij ons, zijn vrouw Sanny 
en zijn zoon Eric, die verder alleen moeten gaan, 
zal helpen dit zware kruis te dragen en wij bidden: 
" Mijn Herder is de Heer, nooit zal het mij aan 
iets ontbreken ... 
Henk wij weten dat jij gelukkig bent bij God. Jij 
hebt je leven goed proberen te leven. Bid jij 
voorons, dat wij de kracht en de moed vinden ons 
leven verder te leven. 

Voor uw blijken van belangstelling bij de uitvaart 
van mijn lieve man en vader zeggen wij u hartelijk 
dank, met name Pater Jan Meijners die ons deze 
dagen veel steun heeft gegeven. 

Sanny Morsink-Droste 
Eric Morsink. 


