
In dankbare herinnering aan 

Jan Johannes Hermannus Morsink 
echtgenoot van Johanna Huberdina Geurts 

Jan werd geboren op 11 apri l 1915 te Hasselo 
en overleed op 9 augustus 1985 te Hengelo ov. 
De uitvaart vond plaats op woensdag 14 augus-
tus d.a.v. in de H. Hartkerk. waarna we hem 

te ruste hebben gelegd op het r . k. kerkhof 
te Hengelo ov. 

Vader kwam uit een gezin waarin gezell igheid, 
hard werken en een diep geloof in God centraal 
stonden. 
Vader was een tevreden en eenvoudig mens, 
eerlijk en spontaan. Hij e iste we inig voor zich
zelf en was voor iedereen - voor moeder in 
het b ijzonder - altijd even attent. Nooit was hem 
iets tevee l. Zijn vrolijk fl ui tj e weerklonk elk 
moment van de dag door het huis, zelfs toen 
hij ziek was. Hij had grote interesse voor de 
wereld om hem heen. Na zijn pensionering 
kreeg hij de kans om samen met moeder een 
paar mooie reizen te ondernemen. De Indruk
ken die hij elders opdeed, legde hij vast in 
vele schitterende aquarel len. Feilloos wist hij 
mensen te karakteriseren. De natuur had zijn 
grote belangstel ling. Steeds weer fletste hij 
door het Twentse land en genoot van het wis
selen der seizoenen. 's Morgens stond hij vaak 

vroeg op om in de Twickelse bossen te schet
sen of te fotograferen. De vele studies werkte 
hij uit in zijn ate liertje op zolder, al was hij 
den ook zelden tevreden met het resultaat . 
De laatste maanden ging het minder goed. Zijn 
hart werd zwakker. Hij klaagde niet en met zijn 
(heel eigen) re lativerende humor stelde hij 
iedereen gerust. Toch sl iert vader nog vrij 
onverwacht. een dag na moeders verjaardag. 
Door alle verdriet en vers lagenheid heen, nemen 
we toch afscheid met een hart vo l dankbaar
heid voor alles wat vader voor ons betekend 
en gedaan heeft. 

"Ik ge loof. dat ik nooit alleen ben. God is bij 
mij. Hij is mijn Vader. Hij heeft alles gescha
pen, ook mij. Ik geloof, dat God voor mij het 
leven wi 1 en niet de dood, de blijdschap en niet 
het verdriet. En dat Hij bij mij is. vandaag en 
voor altijd". 

Wij danken U voor Uw gebed en Uw medeleven. 

D. Geurts 
kinderen en kle inkinderen 


