


Als dankbare herinnering aan 

JO HANNES ANTONIUS MORSINK 
echtgenoot van 

lAMBERTA PETERS 

Geboren te losser 23 januari 1907 en na 
het ontvangen van het Sacrament der zie
ken, overleden te Enschede 8 maart 1980. 

Nog vrij onverwacht is onze lieve man 
en vader ons ontnomen. - Ondanks alle 
verdriet om dit gemis willen we dank
baar zijn, om de mooie herinneringen, die 
we aan hem bewaren. Hij was een lieve 
toegewijde, bezorgde en attente man, en 
heeft samen met zijn vrouw mooie en 
gelukkige jaren mogen beleven. 
Zijn gezin stond centraal, vrouw en kin
deren waren hem alles en hij hield van 
huiselijke gezelligheid. - Zijn door hem 
zelf opgebouwde zaak, groothandel in de 
Horeca-producten, heeft hem veel vreug
de bezorgd. Met veel idealisme en ener
gie heeft hij daaraan gewerkt, bleef ook 
na zijn gepensioneerde leeftijd met veel 
interesse en belangstelling alles volgen 
en was met hart en ziel er mee verbon
den. - Zijn blij en opgeruimd karakter 
heeft hem bij velen bemind gemaakt. 
Hij was bescheiden, eenvoudig, zonder 
pretenties, had een sterk sociale instelling, 

kon luisteren, legde gemakkelijk contac
ten, leefde mee met lief en leed en hij 
stond steeds klaar om te helpen . - Zijn 
rust, geduld, mildheid en voorzichtigheid 
in oordelen deden weldadig aan. 
De , Bejaardensoos St. Josef" verliest in 
hem een uitstekend bestuurslid, die zeer 
gezien en gewaardeerd werd, jaarlijks de 
uitstapjes tot in de perfektie regelde en 
ook voor dit jaar reeds alles vastgelegd 
had. 
Hij leefde vanuit een diep geloof en een 
vurig gebedsleven, kon genieten van stijl
volle liturgische vieringen, had een zeer 
sterke devotie tot Maria en bracht ook 
haar dan telkens een bezoek. De laatste 
jaren liet zijn lichamelijke gezondheid te 
wensen over, sukkelde op velerlei terreinen 
en was herhaaldelijk patient in 't zieken
huis . Maar hij klaagde nooit, z'n geduld 
en overgave waren voorbeeldig. 
Nog onverwacht werd hij door 'n aanval 
getroffen, is rustig ingeslapen en werd 
hem 'n lang en pijnlijk ziekbed bespaard. 
lieve vrouw, door mijn heengaan wordt 
het misschien stil en eenzaam om je heen. 
Probeer kracht te halen in je geloof. 
Kinderen, zorgt voor moeder, blijft in 
liefde met elkaar verbonden en gelooft 
in een weerzien, ons door God zelf toe
gezegd. 
God geve hem een eeuwige vrede en rust. 


