
In dankbare herinnering aan 

HENOERIK MORSINK 

weduwnaar van 
Johanna Bernardina Josephina 

Eshuis. 

Hij werd geboren op 24 augustus 1895 
te Oldenzaal. Door de doop werd hlJ 
opgenomen in de gemeenschap v~n 

Jezus Christus. Hij overleed. voorzien 
van de H.Ziekenzalving op 5 mei 1983 
te Oldenzaal en na de Eucharistievie-

ring in de St.Antoniuskerk werd hij 
begraven op 't kerkhof van '?ldenzaal. 

Het was toen 9 mei. 

Niemand leeft voor zichzelf. 
niemand sterft voor zichzelf; 
wij leven en sterven voor God, 
onze Heer; 
aan Hem behoren wij toe. 

Op een leeftijd die maar weinigen b~
re1ken. is onze lieve vader en opa in 
de stil te van de nacht vredig gestor
ven. - Dat hij nu niet meer bij ons is. 
doet ons pijn. Hij hoorde er zo hele· 
maal bij en wij hielden van elkaar; en 

dat zullen ook zeker zijn kleinkinderen 
kunnen zeggen. - Toch zijn we zeer 
dankbaar. - Hij heeft veel voor o~s 
allen betekend en gedaan. Hij heeft in 
z'n leven hard voor ons gewerkt. waar
bij hij zich mocht verheugen over een 
goede gezondheid. 

Hele mooie herinneringen zullen we 
aan hem bewaren. samen met rake en 
humoristische opmerkingen. 
Hij was ook steeds dankbaar voor wat 
anderen. met name Minie en Hennie. 
voor hém deden. - Zoals ieder mens 
die oud wordt. heeft ook hij de harde 
kanten van het leven gekend. Hij heeft 
die aanvaard en verwerkt. zeker ook 
uit de kracht van het geloof. 

Dat hij nu bij God mag zijn, ons aller 
Vader. - Dat hij Zijn onuitsprekelijke 
heerlijkheid mag aanschouwen en dat 
hij eenmaal uit de dood mag opstaan 
en delen in de volle heerlijkheid van 
Jezus Christus, die onze dood heeft 
onttroond. 

Voor uw blijken van medeleven, die 
wij na het overlijden ondervonden met 
onze zorgzame vader en opa, zeggen 
wij U hartelijk dank. De familie. 


