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Wij herdenken dankbaar onze zus. schoon
zus en ranre 

Johanna Susanna Morsink 
Geboren 4 oktober 191:5 re Oud Ootmar
sum (gem. Denekamp). Op de vooravond 
van Kerstmis. 24 december 1989 moesten 
wij haar, na een noodlorrig ongeval. terug 
geven aan God, de Heer van het Leven 
Na een uirvaartviering in de parochiekerk 
hebben wij haar rer rusre gelegd op de be
graafplaats van Ootmarsum op 28 dec d.a.v 

Geheel onverwacht werd Anneke biJ ons 
weggeroepen. In deze overledene is een 
dierbare zuster, schoonzus en tante van ons 
heenge!)aan. 
Wat hadden wij je nog graag bij ons ge
houden! 
Naar menselijk denken. treft God soms 
zwaar. dat wij vragen, waarom op die Kerst
avond juist zij ? 
Anneke hield van 't leven en van de werk
jes die haar huis en tuin met zich mee 
brachten. Het was tevens haar hobby. 
Zij was een prima zus, schoonzus en tante, 
waar je in goede en slechte tijden op kon 
rekenen. 

Zij voelde zich thuis temidden van hen die 
haar lief waren. Velen van on~ hadden een 
speciale band met haar. 
Duidelijk was zij in ons middt'n. hanelijk 
en opgewekt. niet klagend. maar aanvaar
dend. datgene dat haar overkwam. 
Haar levensweg ging niet altijd over ge
plaveide wegen. lmme1s in 1984 riep de 
Heer haar broer Gerard. waarmee zij zoveel 
jaren lief en leed samen deelden. weer tot 
Zich. 
Ondanks dit grote verlies had zij nog steeds 
de moed om verder te leven. 
Lieve Anneke door jouw gastvrlfheid en 
gezelligheid hebben we vaak vele mooie 
momenten mee gemaakt waar wij nog vaak 
aan terug zullen denken. 
Moge God je samen mer je andere gestor
ven familieleden. waarover je dikwijls sprak. 
opnemen in zijn Rijk. 

Bij deze danken wij U allen hartelUk voor 
uw belangstelling en deelneming bij het 
heengaan van onze lieve zus. schoonzus 
en tante. 

De familie 


