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echtgenote van 
ALBERT TH. MORSINK. 

Zij werd geboren op 6 april 1913 te 
Deventer. Zij overleed te Overdinkel 
op 6 april 1991. 
Op 10 april d.a.v. is zij na een Eucha
ristieviering ter ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof te Overdinkel. 

Mijn vrouw, onze moeder en oma was 
de liefste van de wereld. Z ij was, on
danks haar astma, altijd opgeruimd en 
vrolijk. Maar het gelukkigste was zij als 
de hele familie bijeen was. Zo zou zij 
ook zondag nog een etentje geven ter 
ere van haar verjaardag. 
Zij was onvoorstelbaar goed en kon 
alles missen, zij kon ook zo prachtig 
handwerken; alle kinderen hebben wel 
een aandenken aan haar. 
Vorig jaar is moeder riog naar Lourdes 
geweest. Toen ze thuis kwam zei ze 
heel ondeugend: .,Zo daar ben ik van 
opgeknapt, ik voel me weer net een 
jonge griet !" 

De laatste jaren was moeder, samen 
met Pa, heel gelukkig in het bejaar
denhuisje, waar ze met hun buren veel 
plezier en gezelligheid hadden. 
Haar grootste wens was rustig in te 
slapen en zonder benauwdheid te ster· 
ven. Dat heeft God haar gegeven ; zij 
is rustig gestorven. 
Moeder was heel vroom, samen met 
vader bad zij elke avond tot haar doch
ter Jannie, die zij al op twaalfjarige 
leeftijd moesten missen. 
Wij danken God voor deze lieve vrouw, 
moeder, oma en overgrootmoeder: zij 
heeft ons veel geleerd, zij zal altijd bij 
ons zijn . 

Mijn lieve "zus", ik dank je voor al je 
goede zorgen, je geduld, goedheid en 
liefde, Albert. 

Voor de blijken van medeleven na het 
overlijden van mijn innig geliefde vrouw, 
onze allerliefste moeder, oma en over
grootmoeder en uw aanwezigheid bij 
haar uitvaart en begrafenis zijn wij u 
zeer dankbaar. 

Albert Morsink 
kinderen, klein - en 
achterk I ei nkinderen. 


