
IN MEMORIAM 



Ter nagedachtenis aan 

Theodorus Albertus Morsink 
weduwnaar van Gesina Maria Perik 

Geboren in Losser op 14 juli 1912, is hij na een kort ziekte
bed ingeslapen op 5 januari 1996. 
Op 10 januari hebben wij ons voor het laatst rond zijn 
lichaam verenigd in de R.K. St. Janskerk te Enschede en 
hem na de Eucharistieviering aan God toevertrouwd. 

Na de dood van zijn geliefde vrouw, onze moeder, schoon
moeder en oma, hebben wij ook afscheid moeten nemen 
van onze vader, schoonvader, opa en in april overgroot
vader. 
Hij was een rots in de branding, met zeer veel doorzet
tingsvermogen, zelfs na de dood van mammie in 1993, 
wilde hij doorgaan voor zijn kinderen en kleinkinderen. 
Mammie zou hel zo gewild hebben. 
Zijn jeugd was niet gemakkelijk, veel te vroeg stierven zijn 
ouders en werden de 3 belhamels van Morsink van elkaar 
gescheiden over verschillende families. 
Pappie heeft het bij de familie Bouwma prima gehad en 
heeft hen allen beschouwd als zijn eigen naaste famil ie. 
De ontmoeting met mammie ging als volgt: 
Hij was met vrienden op een dansavond en zag een mooi 
meisje zitten. Hij zei tegen zijn vrienden, die is voor mij, 
daar blijven jullie met de vingers af. 
Al die jaren dat ze samen waren hebben ze genoten van 
het leven, vooral de laatste 28 jaar, 24 uur per dag. 

Voor zijn kinderen was hij er altijd, ondanks de lange werk
dagen die hij maakte als etaleur bij de Fa. Resink. Hij was 
er trots op dat hij alle ' kasten" mocht maken met veel 
creativiteit zowel in Enschede, Almelo, Deventer en Zut
phen. Hij had een zeer positieve instelling, kon goed luis
teren en hield zijn kinderen altijd voor: probeer zoveel 
mogelijk van andere mensen te leren en doe er je voor
deel mee. 

Ondanks zijn vele lichamelijke tegenslagen, kwam hij door 
zijn vechtlust er altijd bovenop. 

Helaas kon ook "hij' deze keer niet meer, zijn lichaam was 
in een te slechte conditie om het nog te kunnen door
staan. Geestelijk wilde hij wel, hij wilde bij ons blijven. Tot 
op het laatste moment zei hij dankbaar: ' Wat heb ik toch 
lieve kinderen' . 

Lieve pappie, bedankt voor alles wat je voor ons gedaan 
en betekend hebt. Je was een fantastische vader en 
schoonvader. En je zou glimmen van trots als je in april 
overgrootvader zou zijn geworden. 

Opa, bedankt, je was een geweldige opa met veel begrip 
en liefde. We zullen je nooit vergeten. 

God, we zijn bl ij dat onze vader en opa een lange lijdens
weg bespaard is gebleven en dat hij zal rusten in vrede, 
aan de zijde van zijn grootste "maatje' mammie! 

Langs deze weg danken wij U oprecht voor uw medele
ven en belangstell ing. 

Kinderen en kleinkinderen Morsink 


