
Moge dit plaatje voor U een herinne
ring zi1n aan · en een vraag om gebed 

voor 

Jan Morsink 
Hij werd op 5 april 1900 te Goor ge
boren. Sinds 21 mei 1977 was hij 
weduwnaar van 

Aleida Petronella Christina Maria 
Leering. 

Na een langdurige ziekte is h11 in de 
vrede van Christus overleden in 't Kley
ne Vaert te Enschede op 7 december 
1986. Met een plechtige Eucharistievie
ring in de kapel van het Dr. Arienste
huis hebben wij op 11 december af
scheid van hem genomen. 

Op de 2e adventszondag, waarop de 
Kerk verwijst naar de wederkomst des 
Heren, heeft God hem opgeroepen voor 
de eeuwigheid. 
Alléén voor hem zélf was dit misschien 
onverwacht, omdat hij nog zo hunker
de naar het leven en ver langde terug 
te keren naar de woning van het Dr. 
Ariênstehuis, waar htj 25 jaar had door· 
gebracht. 
Misschien heeft hij er zélf wel het meest 
moeite mee gehad om anderen toe te 

laten tot zi1n gedachtenwereld. Na de 
dood van onze goede moeder en oma 
ging hij sterk ervaren, wat eenzaam
heid betekent. 
Daarom was hij dankbaar voor het mee . 
leven van zijn kinderen en toonde hiJ 
veel belangstelling voor zijn kleinkin
deren. 
Reeds ernstig ziek mocht hij nog het 
huwehjk van enkelen van hen meema
ken. 
In de laatste fase van zijn leven was 
ook tante Susan voor hem een grote 
steun 
HiJ was een gelovig mens, tot het laat
ste toe trouw aan de Kerk in het mee
vieren van de H. Eucharistie. 
Daarom bidden wij vol vertrouwen : 
Heer, God van alle leven, wil hem in 
Uw barmhartigheid ontvangen en bin
nenleiden in de ene ware vrede bij U, 
waarnaar hij hier op aarde soms zo rus. 
teloos gezocht heeft. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

Kinderen en kleinkinderen. 


