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Dankbare herinnering aan 

Maria Aleida Wilhelmina 
Morsink-Hesselink 

sinds 25 mei 1981 weduwe van 

Johannes Gerardus Morsink 

Zij werd geboren te Rossum op 27 mei 1902 en 
overleed na het ontvangen van het Sacrament 
der Zieken op 26 mei 1995 in het verpleeghuis 
" Gerardus Ma1ella" te Denekamp. 
We hadden haar 31 mei voor het laatst in ons 
midden tijdens de viering van de H. Eucharistie 
en hebben haar daarna naast vader te rusten 
gelegd op het kerkhof van de St. Nicolaasparo
chie te Denekamp. 

Een lieve moeder en oma is van ons heenge
gaan. De liefde en geborgenheid, die zij ons ge
geven heeft, zullen we niet vergeten. 
Hoe meer mensen om haar heen, hoe liever en 
gastvrij als ze was, schoof ze gasten zelf een 
stoel toe. 
Op haar verjaardagen was het huis aan de Spit
tend ijk vol met kinderen, kleinkinderen en ook 
neven en nichten 

En wanneer de visite dan weer naar huis ging, 
kon je steevast haar gebruikelijke uitdrukking ho
ren: "Weer komen." 
Moeder werkte graag in de tuin en hield van 
handwerken. maar kon ook genieten van een 
voetbalwedstrijd op de televisie. 
Toen vader in 1981 overleed 1s dat voor haar een 
zware slag geweest. Veel verdriet heeft ze toen 
gekend. 
Daarna heeft ze getreurd om het verlies van haar 
kinderen: Rikie, Gerard en Johan. Ook moest 
ze de dood van haar schoonzoons Gerard en 
Herman meemaken. 
Een beroerte die haar drie-en-een-half jaar ge
leden overkwam, verzwaarde haar lijden. 
Communiceren werd moeilijk. Desondanks bleef 
ze toch liefde uitstralen. 
Nu zij er niet meer is, wordt het stil om ons heen, 
een lege plaats blijft over 
Ook in het verpleeghuis zal men haar lieve lach 
missen. Moeder is nu bij God. 
Dat geloven wiJ vast, want waar liefde is en 
vriendschap, daar is God. 
In haar leven hebben we dat mogen ervaren. 
We willen ons hoofd buigen en God dank zeg
gen voor zoveel goeds en liefde, die Hij ons in 
onze moeder en oma geschonken heeft. 
Moeder, rust in vrede. Blijf daarboven samen met 
vader en allen die ons zijn voorgegaan. aan ons 
denken. Wij doen het hier, zeker 1n ons gebed 
en de viering van de H Eucharistie. 


