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In dankbare herinnering aan 

MINY MORSINK 
echtgenote van. 

Hennyleusink 

Zij werd geboren in Losser op 21 augustus 1940. 
Plotseling is zij te Oldenzaal overleden op 16 november 
1992. Biddend hebben wij afscheid van haar gènomen in 
de St. Antoniuskerk te Oldenzaal op 19 nóvember en 
haar daarna te rusten gele-gd op de begraafplaats 
aldaar. 

Haar dood heeft ons overvallen en dat het ons zo diep 
geschokt heeft, geeft duidelijk aan hoezeer zij van ons 
hield en wij aan haar gehecht waren. Rond haar persoon 
kenden wij een harmonieus gezin. Ons leven met haar 
was zo goed en zo waardevol. Zij was altijd zorgzaam en 
vol inzet voor ons maar ook naar buiten was ze erg attent 
voor de ander. Een fijne vrouw, een lieve moeder en een 
oma die zo trots was op haar kleinkind Stephanie, is 
plotseling weggerukt uit ons midden. We kunnen het nog 
niet bevatten . Woorden schieten tekort, maar goede en 
fijne herinneringen zijn er in overvloed. Zij was heel 
sociaal voelend. Met alle liefde heeft zij haar ouders tot 

het einde toe verzorgd. Maar ook in ruimere zin was zij 
altijd vol aandacht voor, met name, de oudere mens en 
bood ze haar diensten aan. Voor haar gold dat het in het 
leven niet om woorden gaat maar om daden. Zij was, wat 
je mag noemen, een luisterend oor. iedereen kon met 
alles bij haar terecht. Haar huis was een zoete inval waar 
altijd veel aanloop was. De jaarlijks terugkerende feest
dagen, en met name kerstdagen, waren hoogtepunten. 
Zij wist op een heel eigen wijze sfeer te scheppen en die 
zal nu zeker erg gemist worden . Voor zichzelf vond ze 
altijd ontspanning in het bingo-spel waar ze met hart en 
ziel aan verkocht was. Hoe verdrietig we ook zijn, we zijn 
ook dankbaar voor alle liefde en zorg die van haar naar 
ons is uitgegaan. Moge God haar opnemen in Zijn 
Eeuwige Vrede en ons de kracht geven om, met haar 
voorbeeld voor ogen, samen verder te gaan. 

Bedankt voor alles en rust in vrede. 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma danken wij 
u hartelijk. 

Henny Leusink 

Ronald en Mirjam 
Stephanie 

Walter en Verony 


