
Je gaf me liefde, bezorgdheid en trouw, 
1k heb genoten van die }8ren met jou. 

Ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan, 
maar ik zal je missen bij het verder gaan. 

In dankbare en liefdevolle herinnering aan mijn lieve man 

Johannes Hendrikus Antonius Morsink 

echtgenoot van 

Anna Regina Maria In 't Veld. 

Johan werd geboren op 15 december 1930 te Losser. Na 
gesterkt te zijn door het Sacrament der Zieken is hij 
zondagmiddag 22 september 2002 in alle rust overleden. 
Na de plechtige uitvaartviering op donderdagmorgen 
26 september 2002 in de Emmauskerk te Oldenzaal 
heeft de crematie plaatsgevonden in Usselo. 

Johan groeide op 1n een gezin van zeven kinderen. In die 
jaren waarin Johan opgroeide was het vanzelfsprekend 
dat je al vroeg aan het werk ging en dat je in huis ook een 
extra zorg en verantwoordelijkheid had. Ook Johan ging 
vroeg aan het werk. Hij was een echt natuurmens en zag 
er niet tegen op de schop te hand te nemen en hard te 
werken Van zijn werk als tuinman bij de gemeente 
Oldenzaal heeft hij dan ook genoten. Hij huwde 34 jaar 
geleden met Annie In 't Veld en ze gingen wonen aan de 
Violenstraat. Hij miste daar zijn tuin, maar dtt werd goed· 

gemaakt, toen zij enige jaren later verhuisden naar de 
Hunenveldlaan. Daar kon hij zijn vrije tijd wijden aan zijn 
hobby. Veel tijd heeft hij besteed aan zijn geliefde tuin4e. 
Nadat hij in de Vut kwam heeft hij menig uur doorge
bracht als vrijwilliger op het terrein van Bully. Een andere 
hobby van hem was de voetbal. Graag ging hij kijken 
naar de voetbalwedstrijden van FC Twente, maar ook 
werd er samen met Annie gekeken naar de voetbal· 
wedstrijden op de tv. Johan had een rustig en stil karak· 
ter, maar als je met hem sprak over zijn hobby's voetbal 
en tuinieren kon h11 heel enthousiast worden. 
Toen enige tijd geleden Zijn ziekte onomkeerbaar bleek 
te zijn brak er voor hem en zijn vrouw Annie een moeilijke 
tijd aan. Zijn liefste wens was thuis te kunnen sterven en 
dankzij de liefdevolle verzorging van zijn omgeving, en 
met name van Annie, kon deze wens mogelijk worden. 
In het bijzijn van zijn vrouw en diegenen die hem dierbaar 
waren heeft hij zich op 22 september 2002 losgelaten en 
is hij opgenomen in de tuin van de Heer. Hier zal hij 
voortleven in het vertrouwen dat hij daar de eeuwige rust 
heeft gevonden. 

Voor uw medeleven tijdens het ziekbed en het overlijden 
van mijn man, zeg ik u mijn hartelijke dank. 

Annie Morsink·ln 't Veld. 


