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In dankbare herinnering aan 

Gradus Bernardus Morsink 

sinds 13 november 1980 weduwnaar van 

Anna Maria Wiefferink 

Hij werd geboren in Noord Deurningen op 30 
november 1911 en overleed in rust en overga
ve, na tijdig gesterkt te zijn door het Sacrament 
der Zieken, op 21 mei 1999 1n het Verpleeg
centrum Twente-Oost in Denekamp. 
We hadden hem 26 mei voor het laatst bij ons 
in de St. Nicolaaskerk t11dens de viering van de 
H. Eucharistie, waarna hij bij moeder te rusten 
is gelegd op het parochieel kerkhof aldaar. 

Bernard Morsink heeft een welbesteed leven 
mogen afsluiten. Hij had er zelf vrede mee om 
ons voor te gaan naar God, ons aller eindbe
stemming. Want zo geloven wij, God neemt het 
leven niet van ons af, Hij maakt het nieuw. En 
dat gunnen wij hem van harte. Hij heeft dit ver
diend. 
We hebben een lieve en zorgzame vader en 
opa aan hem gehad. . . " " 
In een economisch en sociaal moeilijke tijd 

heeft hij hard gewerkt voor zijn ge~in . . .OP de 
boerderij was de schop onafscheidelijk m~t 
hem verbonden. Daarbij 1s hij vele jaren melknj· 
der geweest voor de zuivelfabriek "De 
Volharding". 
Ook beheerde hij de lijkwagen. Vele overlede· 
nen werden met de lijkkoets bespannen met 
paard van Enschede naar Denekamp gebracht. 
Om maar in de kost van zijn geheld gezin te 
kunnen voorzien verbouwde hij aardappels om 
daarmee in Enschede te gaan venten. Ook was 
hij nog taxateur voor een onderlinge veeverze-
kering. .. 
Aan zijn velerlei werk ging bij hem altijd het 
gebed vooraf. "Ora en Labora" (bid en werk) 
hoorden bij elkaar. Bijna 25 jaar is hij trouw lid 
geweest van het herenkoor in de Jozef parochie 
in Noord Deurningen. 
Bernard was een echt gemeenschapsmens. Hij 
leefde er midden in en was altijd vol belangstel
ling voor het wel en wee hiervan. 
Nu hij is opgenomen in de hemelse gemeen
schap en daar weer verenigd is met moed~r. 
aan wiens overlijden hij zo geleden heeft, blijft 
hij in liefde met ons hier verbonden. 

Rust in vrede en tot weerziens ! 

Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het 
overlijden van onze zorgzame vader, schoonvader en 
opa betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


