
Het laatste 
levensblad 
is gevallen: 

het was goed 
samen te zJJn. 

In dankbare 
herinnering aan 

Gerardus Josephus Morslnk 

echtgenoot van 

Aleida Maria Morsink - Kuiper 

Geboren 25 maart 1921 te Noord Deurningen. 
Voorzien van het H. Sacrament der Zieken overle
den op 25 oktober 1997. Op 29 oktober hebben we 
hem na de Eucharistieviering te ruste gelegd op 
het R.K. kerkhof te Beuningen. 

Vader groeide op In een gezin met 3 kinderen. 
Vanaf zijn jeugd wist hij zeker dat hij boer wilde 
worden. 
Toen hij eindelijk een plek had gevonden die hem 
zeer dierbaar werd, was het dan ook intens kwet
send en bepalend voor zijn verdere leven, dat hij 
"Erve Hofsté op Bruinink" na 16 jaar gedwongen 
werd te verlaten. 
Vader was vooruitstrevend, en boer in hart en nie
ren, met veel liefde voor zijn vee en zijn paarden. 

Zolang het mogelijk was bewerkte hij het land met 
zijn paarden; dat was zijn grootste hobby. Hij was 
heel gezellig samen met moeder met hun kinderen 
en kleinkinderen om hen heen. 
Wij zijn dankbaar dat wij 22 mei j.I. het 40-jarlg 
huwelijk nog samen hebben kunnen vieren. 
Toen vader en moeder naar Beuningen verhuisden 
hadden ze gehoopt samen nog jaren van de oude 
dag te kunnen genieten. 
Helaas mocht dit niet zo zijn, want met vaders 
gezondheid ging het de laatste jaren steeds slech
ter. Hij werd steeds meer afhankelijk van de zorg 
en verzorging van anderen. 
Dankzij de liefdevolle zorg van moeder en 
Thuiszorg, is vader tot het laatst toe thuis verzorgd, 
en ook zoals wij wensten In zijn eigen omgeving 
vredig ingeslapen. 

"Zorg goed voor moeder en helpt 
elkander voort"! 

"Het verlies begon al voor 't eirrde 
Het verdriet begon al voor 't echte afscheid kwam. 

Toen die niet te begrijpen verwarring bezit van 
jouw gedachten nam. 

We hebben getracht jouw verdriet te verzachten 
Dit omdat we je als mens zo hoog achten." 

Het doet ons goed dat u gekomen bent om hier 
afscheid van hem te nemen, en hem te begeleiden 
naar zljn laatste rustplaats. 

L. Morsink • Kuiper 
Kinderen en kleinkinderen. 


