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In dankbare herinnering aan 

Joseph Marinus Gerardus Morshuîs 
( Jop ) 

sinds 22 april 1988 weduwnaar van 

Hendrika Johanna Josephina Elfrink 

Hij werd geboren op 17 mei 1916 te Overdinkel en is 
gestorven op 25 januari 2000 in het verpleeghuis te 
Losser. Op het parochiële kerkhof te Overdinkel hebben 
wij zijn lichaam op 28 januari bij Ma te ruste gelegd. 

Zoals Pa leefde zo is hij heengegaan. Eenvoudig en 
tevreden. Een heel stuk Overdinkelse geschiedenis is nu 
afgesloten. 
Toen Pa trouwde verhuisde hij naar het huis van z'n 
bruid, Riek Elfrink. Samen met Opa en Oma en met 
Annie en Hans. deelden Pa en Ma er jarenlang alle lief 
e_n leed._ In de _ _'gro1e keuken· kwamen oud en jong lener
hJk _en f1guurli1k b 1J elkaar. Het was er vroeger in café 
E_lfnnk erg druk, maar gezellig, vanwege bruiloften, par
t11en en dansavonden. Ma was steeds de grote drijfveer 
die alles regelde, en Pa leunde op haar. Zelf was hij het 
helst op de achtergrond, rustig bezig, achter de tapkast, 
niet m het voetlicht tredend. Pa was in 1931 een van de 
eerste leden van O.S.V. Reeds op 16-jarige leeftijd 
speelde hij in het eerste elftal. Zijn interesse en betrok
kenheid bleef. Zelfs op de dag van zijn dood wees hij 
nog vol trots zichzelf op de foto aan als de 'beste voet
baller van Losser' . Ook verzamelde hij antiek, puzzelde 

graag en legde elke zondagmorgen met ma een kaartje. 
Zielsgelukkig met z'n beide kinderen, begeleidde hij hen 
samen m_et Ma_ naar echte_ zelfstandigheid. Pa werkte in 
de textiel, m ·n drie-ploegendienst de NV 
Katoenspinnerij 'Bamshoeve· te Enschede ~an 1945 tot 
1970. Zijn overstap naar Rigtersbleek werd argwanend 
beschouwd als 'n ·overloop' naar een andere voetbal
club. Het werd hem niet door iedereen in dank afgeno
men. In 1970 kwam h1J 1n de WAO. Toch stak hij dagelijks 
de handen uit de mouwen: zaal schoonmaken dingen 
opruimen en ·verbranden·, soms wat voortva(end tot 
grote hilari~eit van iederee~. Tot 1987 woonde hij mei Ma 
op het Cate. Samen verhuisden ze toen naar 'n senioren 
bejaardenwoning in de Willem Gamestraat. Helaas maar 
kort, want Ma stierf op 22 april 1988. Pa bleef er 8 jaar 
lang wonen. 
Het verlies van Ma ervaarde hij als zeer pijnlijk. Hij raak
te er do_or ontredderd, kon het maar moeilijk verwerken, 
maar uitte dat niet zo gemakkelijk. Hij zonderde zich 
graag at van de 'buitenwereld' en wilde het liefst alleen 
zijn met zijn verdriet. Inwendig leed hij en miste hij haar. 
In Januari 1996 verhuisde Pa naar het verpleegtehuis te 
Losser, z'n eindstation. Hij ontving er vier jaar lang veel 
zor_g en liefde van familie en verzorgend personeel. Zijn 
kle1nk1nderen waren hem alles. Hij was onlangs nog 
aanwezig b1J het huwehJksfeest van Nicole en Marcel te 
Overdinkel en zong uit volle borst mee. Lieve Pa en opa 
we danken je voor al je zorgende liefde en inspirerende 
e~nvoud. Je hele leven lang. Rust nu maar uit, in vrede. 
b1J God de Schepper van alle goeds. 

Clank voor uw liefdevolle steun en oprechte medeleven 
t11dens het leven en na het overlijden van onze lieve Pa 
en Opa. 

Kinderen en kleinkinderen. 




