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Met fijne en dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Jozefina Sombekke 

weduwe van 

HENDRIKUS BERNARDUS MORSINK 

Zij werd geboren op 19 maart 1914 te Beunin
gen. Op bijna 80 jarige leeftijd is zij zacht en kalm 
van ons heengegaan op 22 december 1993 in het 
ziekenhuis te Oldenzaal. We hebben haar ter 
ruste gelegd op 27 december op het kerkhof te 
De Lune. 

Men moet de dood niet zien als een kwaad, wan
neer zij komt aan het eind van een welbesteed le
ven. 
Daarmee troosten we elkaar. Met een gemengd 
gevoel van droefheid en dankbaarheid kijken we 
terug op de mooie jaren, die we met haar heb
ben gehad. Zij was voor ons een bezorgde liefde
volle moeder, die altijd voor ons klaarstond. We 

konden op haar rekenen, want voor zich zelf 
vroeg zij weinig. 
Spaarzaamheid en eenvoud hebben haar leven 
gesierd. 
Da~rbij kwam z!j e~rlijk voor haar mening uit, te
geliJk praatte ZIJ met zo gemakkelijk over haar 
diepste gevoelens, zij was hard voor zichzelf 
hetgeen paste bij haar zelfrespekt. ' 
Zii, was 'n sterke vrouw met 'n goede gezond
heid, graag aan het werk maar ook genietend 
van de natuur, van haar bloemen en haar groen
tetuin. 
Met wilskracht verwerkte zij alles in zichzelf. De 
laatste weken heeft zij veel moeten doorstaan. 
We leefden er.g met haar mee doch merkten 
ook, dat ZIJ het zelf allemaal moest dragen en 
verwerken. Zij die altijd levenslust uitstraalde en 
iedereen bij zich haalde. U was voor ons allen 
vuur en vlam. Dit was haar levensdoel. Dit heeft 
zij volbracht. 
M?ge zij bij pa en bij Maria van Altijddurende 
81Jstand de eeuwige rust vinden. 

Voor de vele blijken van deelneming ondervon
den bij het overlijden van onze lieve moeder en 
oma zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

De Lutte, december 1993. 




