


t Dankbare herinnering aan 

Johan Morsink 

sinds 20 april 1963 trouwe echtgenoot van 

ANNIE WELLEN 

Johan werd geboren op 6 november 1927 te De· 
nekamp . Hij overleed na het ontvangen van het 
Sacrament der Zieken in het ziekenhuis te 01· 
denzael op 12 augustus 1994. We hadden hem 
17 augustus voor het laatst in ons midden tijdens 
de viering van de H. Eucharistie en hebben hem 
daarna begraven op het kerkhof van de St. Nico· 
laasparochie te Denekamp. 

Met pijn in ons hart hebben we afscheid moeten 
nemen van deze lieve man en zorgzame vader, 
die naar menselijke maatstaven te vroeg uit ons 
midden heen moest gaan. 
Johan was een man die altijd behulpzaam wilde 
zijn voor iedereen, het maakte niet uit welke klus 
geklaard moest worden. 
Ruim 42 jaar is hij werkzaam geweest in de tex· 
t1el en daarnaast in de vrije tijd als tuinman op de 
MAVO in Denekamp, waar hij meer dan 20 jaar 
met veel plezier heeft gewerkt. 
Johan Morsink was een gemeenschapsmens. 
Een trouw lid van de klootschietersvereniging 
•• Dorp Boer" . Iedere week was hij steevast pre· 
sent op de kegelclub. Wanneer op 15 oktober 

het jachtseizoen geopend werd, was hij van de 
partij. Ook had hij een goede band met de buurt. 
Maar bovenal voelde hij zich thuis in zijn geliefd 
gezin. Zorgzaam was hij Steeds op de achter
grond aanwezig, nooit sturend maar Ilona en 
Roy in vnihetd zeil een weg laten zoeken naar 
een goede toekomst. Het meest zal Johan ge· 
mist worden bij Annie. 31 Jaar lief en leed met 
elkaar gedeeld. De pijn van het gemis snijdt hier 
diepe wonden. 
Ook oma zal Johan missen, zij heeft dit al ge
voeld tijdens zijn ziekte, toen het dagelijks be
zoek aan haar op "Gerardus Majella" niet meer 
mogelijk was. 
Ook laat h11 een lege plaats achter in de familie, 
die de laatste maanden zo vaak met de dood ge
confronteerd 1s. 
Wij kunnen niet geloven dat alles wat hij voor 
ons gedaan en betekend heeft, nu ineens en 
voorgoed voorbij is. Johan, die altijd het beste 
met iedereen voor had, mag nu ervaren dat ook 
God het beste met hem voor heeft. In liefde zal 
hij heel diep 1n ons hart blijven voortleven en wij 
met hem, want echte liefde kan niet sterven. 
Johan, bedankt en rust in vrede! 

Voor uw deelneming en meeleven ondervonden 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lie· 
ve man en onze zorgzame vader betuigen wij U 
onze oprechte dank 

Familie Morsink. 


