
Een dankbare en 
b ijveride herinnering aan 

Franciscus Theodorus Maria 
Morsink 

die op 30 november 1923 in Losser geboren 
werd Hij was bijna 50 jaar gehuwd met 

Gerritd1na Holl1nk. Op 18 augustus 2000 over
leed hij na het ontvangen van het H. Sacrament 

der Zieken in het Verpleegcentrum Twente
Oost We hebben hem op 23 augustus, na de 
Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk, naar 

het Crematorium te Usselo begeleid. 

Nu we afscheid moeten nemen van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, doen we dat 
met veel verdriet. Toch zullen veel dierbare her
inneringen aan zijn leven ons met hem blijven 
verbinden. 
Zo werd hij midden 1n het dorp Losser, onder de 
Oude Toren. geboren en groeide hij er op, 
samen met Zijn twee zussen. Hij bleef zijn leven 
lange ge1nteresseerd in alles wat met het oude 
Losser te maken had. Zo was hij lid van de 
Historische Kring en zat een tijd lang in de 
Gemeenteraad. In die hoedanigheid zette hij 
zich zeer in voor zijn geliefde dorp. 
Vele jaren had hij een schildersbedrijf, een auto
spuitbed rijf en de Hubo. Hij woonde, samen 
met zijn vrouw en kinderen, aan de 
Gronausestraat. Altijd heeft hij hard gewerkt 
In 1976 betrok hij het huis aan de ludgeruslaan. 

dat hij in oude stijl liet bouwen. In die jaren had 
hij de winkel in het Bonkenhoes op de markt. 
ve·e mensen k\'lamen daar over de vloer. 
Voor zijn kinderen was hij een goede vader. die 
eerlijk en oprecht was. Het verties van zijn doch
ter vormde een zwarte bladzijde in zijn leven. 
Dat kon hij moeilijk verwerken. Zijn kleinkinde
ren zullen hem blijven herinneren als een lieve 
opa. 
Op latere leeftijd leerde hij nog zwemmen en zo 
genoot hij ervan om met zijn vaste club elke 
morgen te gaan zwemmen. 
Ruim tien jaar geleden verhuisde hij, samen met 
zijn vrouw, naar de Gildehauserweg. 
De laatste drie jaar nam zijn gezondheid lang
zaam af. En een paar maanden geleden werd hij 
ernstig ziek, waardoor hij de laatste maand 
extra verzorging nodig had 1n het 
Verpleegcentrum. 
Gelovig als hij was, bevelen we hem aan bij 
God, dat hij nu le~Pn mag 1n Zijn Vrede en Zijn 
Vreugde. 
Frans, papa, opa bedankt voor al je zorg en lief
de voor ieder van ons. 
Rust nu in de liefde van God! 

We zijn dankbaar voor uw medeleven, betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader 
en opa. 

G Morsink-Hollink 
Kinderen en kleinkinderen 


