
Dankbaar blijven wij gedenken 

Betsie Morsink- Hemme 
Zij werd geboren te Denekamp op 18 de
cember 1922. In een gelukkig huwelijk van 
n jaar met 

Hendrik Morsink 
werden hun Brigitte en Irma geboren. 

Nooit ziek geweest. openbaarden zich begiri 
dit jaar de eerste verschijnselen van een 
ernstige ziekte. Na aanvankelijk herstel werd 
ze weer ziek en tijdens een nodig geachte 
operatie overleed ze in het r.k. ziekenhuis 
te Oldenzaal op 4 december 1984. Op het 
feest van Maria Onbevlekt Ontvangen werd 

ze na de Requiemmis begraven op het 
kerkhof van de St. Nicolaasparochie te 

Denekamp. 

Dit onverwachts heengaan van een levens
lustige echtgenote, moeder en oma. brengt 
veel verdriet. vooral bij haar man. die door 
de gevolgen van ziekte in alles zo op haar 
aangewezen was. Van de andere kant zijn 
we dankbaar dat haar een helse lijdensweg 
bespaard is gebleven. 
Betsie Morsink was bekend en gezien in 
ons dorp. Ze legde door haar opgewekt 
karakter gemakkelijk kontakten en haar aan
wezigheid met een blijde lach en humor 

was voor veel mensen opbeurend. De A.N.l.B. 
verliest in haar een trouw en toegewijd 
bestuurslid. 
Velen zullen haar missen, maar de goede 
herinneringen aan haar blijven en we weten 
ons getroost dat God haar een nieuw leven 
geschonken heeft. waarvan de apostel Pau
lus zegt dat geen oog heeft gezien en geen 
oor heeft gehoord. war God bereid heeft 
voor hen die Hern liefhebben. 
In deze vrouw, moeder. oma mochten we 
deze liefde, die bij haar altijd samen ging 
met een groot gevoel voor waarachtigheid, 
vaak ervaren. 

Moge zij rusten in vrede. 

Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van mijn beminde echtgenote, 
onze zorgzame moeder. behuwdmoeder en 
oma. betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Morsink 

Denekamp, december 1984 

J. Benneker - koster - Denekamp 


