
Als dankbare herinnering aan 

CATHARINA CHRISTINA MORSINK, 
echtgenote van 

JOHAN RUDOLF BERENS 

Geboren te Enschede 22 september 
1926 en aldaar. na het ontvangen van 

het Sakrament der zieken, in het 
Stadsmatenziekenhuis overleden op 

22 september 1981. 

Nog vrij plotseling wordt. op haar 55e 
verjaardag. onze lieve vrouw en moe
der ons ontnomen. - Haar heengaan 
doet ons veel verdriet en zij zal een 
grote leegte bij ons achterlaten. 
Haar liefde. hartelijkheid en toegewij 
de zorg willen wij als iets kostbaars 
blijven bewaren. 
Centraal in haar leven stond haar ge
zin; haar man, met wie ze in een zeer 
gelukkig huwelijk heeft mogen samen
leven en naar best vermogen in zijn 
zaak als caféhouder behulpzaam was; 
haar beide kinderen, yoor wier toe~ 
komst en geluk niets haar teveel was, 
zij alles over had en met een zichzelf 
uitschakelende goedheid zich heeft 
ingezet. 
Zij was een bescheiden, eenvoudige 
vrouw. die niet graag op de voorgrond 

trad. maar in haar gezin wel 'n voor~ 
aanstaande plaats heeft ingenomen. 
Zij had een blij, opgewekt, spontaan 
karakter, hield erg van orde en net
heid. was nauwgezet en prec:es. en 
hechtte zeer grote waarde aan huise
lijkheid en gezelligheid en was dank
baar en trots op de stevige band en 
goede verstandhouding met elkaar. 
Meer dan twintig jaren reeds leed zij 
onder een zwakke gezondheid, maar 
met een sterke wilskracht heeft zij de 
teleurstellingen en wat zij zich dien~ 
aangaande moest ontzeggen, kunnen 
verwerken. - Zij heeft genoten van de 
blijde momenten, was erg gevoelig en 
dankbaar voor attenties en zij stelde 
blijken van vriendschap zeer op prijs. 

Haar gelovig- en godsdienstig-zijn, 
beleefde zij niet op een overdreven 
en opvallende wijze, maar eerlijk, en 
overtuigd; geheel persoonlijk. 
In dat geloof willen wij ook haar on
verwacht heengaan aanvaarden; ver~ 

trouwen wij haar toe aan een algoede 
God en Vader, die ons een weerzien 
en altijdblijvend geluk heeft toege
zegd. - Moge zij rusten in vrede. 

Voor Uw medeleven zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Familie Berens 


