
Dankbaar gedenken wij in onze gebeden 

HERMAN JOHANNES MORSINK 
echtgenoot van 

MARIA ALEIDA HOTTENHUIS 

Hij werd geboren in De Lutte op 4 sept. 
1920. Na voor ons een kortstondige ziekte 
is hij op 17 febr. 1978 in het r.k. ziekenhuis 
te Oldenzaal overleden, n::i nog gesterkt 
te zijn door het H. Oliesel. We hebben 
vader op 22 febr. d.a.v. te ruste gelegd op 
het r.k. kerkhof te De Lutte. 

Een zorgzame echtgenoot. een begrijpende 
vader en schoonvacier is van ons heenge
gaan. Op dit moment beseffen we het nog 
niet zo goed. Het wil nog niet tot ons 
doordringen: het kan toch immers niet waar 
zijn. Pas als wij dit na enkele maanden her
lezen begrijpfm wij hec; dan is er 'n leegte 
ontstaan. Een leegte die nog nooit was. Een 
leegte in ons hele Jicha2m. in ons huis, in 
onze omgeving. Ze is in feite plotsel ing 
begonnen en daardoor zal het zeer moei
lijk zijn haar op te vullen. 
Het was zeldzaam iemand te kennen die 
zo tevreden en altijd opgewekt door het 
leven ging. Hij stond altijd voor iedereen 
klaar. Vooral voor de kerk als een trouwe 
kollektanr en voor de Jeugdbelangen in De 
Lutte. Hij had nog zoveel punten op het 
programma staan, die hij helaas niet meer 
mocht volbrengen. Hij hield zich altijd be-

zig met en voor zijn medemens. Hij was 
precies. Maar ondanks zijn strijd en achter
volging hield hij het oog gericht op God. 
Moge God ons daarom allen helpen in de
ze moeilijke periode. 
Moge de Heer zijn dienaar belonen voor 
al het goede dat hij heeft gedaan en op
nemen in de eeuwige vreugde. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Heer. geef hem de eeuwige rust. 
---

Voor uw blijken van medeleven en deel
neming ondervonden bij ' t plotseling over
lijden van mijn lieve man. onze onverge
telijke vader en schoonvJder en de laatste 
eer aan hem bewezen, zeggen wij u onze 
hartelijke dank. 

M. Morsink-Hottenhuis 
Robert-Fryda 
Herman-Elly 
Frans, Martin, Suze 
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