
Wilt 1n uw gebeden blijven gedenken 

Antonius Lambertus Morsink 
Hij werd op 10 maart 1894 te. Losser 
geboren. Zijn kerkelijk huwelijk sloot 
hij in zijn geboorteplaats op 2 3 okto
ber 1929 met 

Catharina Maria Westenbroek. 
In de .,Fleerderhoek" ontving hij de 
z1ekensakramenten en stierf daar bij 
zijn zoon in huis, 27 mei 1984. In zijn 
slaap vono de overstap naar de eeuwig· 
heid plaats. 
Op het kerkhof van de Maria_ Geboorte· 
parochie te Losser werd hij begra~e~ 
daags voor 's Heren Hemelvaart, 30 m~1 
1984, in het graf bij zijn vrouw, die 
11 juli 1977 reeds was overleden. 

Een levenslustig man, die graag gezel· 
lig met allerlei mensen ke.~velde, i:naar 
die als ras-Twentenaar z11n geheimen 
niet prijs gal. Hij heeft ontzettend hard 
en veel gewerkt in tuin, bos, hei en 
langs de wegen, zelfs tot ver in D_uits· 
land. Stil zitten was voor hem uit de 
boze, thuis liep hij al pratende en zelfs 
filosoferende rond zijn eigen huistafel. 
Hij fietste graag in de omgeving en 
iedereen kende de laatste fiets in Los
ser met een echt, groot Brookszadel. 

Vooroat hij ging slapen, trok hij de 
"pur.oers- van oe klok op, dronk zijn 
slaapmutsje en wenste zijn vrouw wel 
te rusten 
Een sigaar of sigaret was steeds wel· 
kom. 
Als trouw kerkganger fietste hij tot het 
St. Josephgebouw, plaatste daar zijn 
fiets en liep verder naar de kerk. Daar. 
bij kwam hij langs de paswrietuin die 
hijzelf, volgens tekening, had aangelegd 
voor pastoor van Amerongen, maar ook 
om de sacramentsprocessie rond te 
leiden. 
Heer, U zult begrijpen, dat we zo'n 
interessante man graag bij ons hadden: 
Hij heeft ons veel geleerd, maar w11 
gunnen hem graag dat hij Uw feest van 
Hemelvaart bl1jveno mag genieten. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze lieve vader en opa, be1uigen 
wij u onze oprechte dank. 

Kinderen, behuwdkinderen 
en kleinkind. 


