
Gedenk in uw gebeden 

Johan Antonius Morsink 
echtgenoot van 

Johanna Maria Bosch. 

Hij werd geboren op 16 oktober 1904 te Volthe 
en is voorzien van de Sacramenten der Zieken 
overleden in bet ziekenhuis te Oldenzaal op 
8 juni 1987. Wij hebben hem ter ruste gelegd 
op het kerkhof te Rossum. Daar wacht hij op 
de verrijzenis. 

Met het heengaan van Johan Morsiok is een 
markant figuur uit onze gemeenschap verdwe
nen! Hij was een man uit één stuk. met een 
uitgesproken eigen mening. Hij had een humoris
tische verteltrant opgebouwd en maakte daar 
veel gebruik van. Op de toneelplanken heeft 
hij zijn acteerkunst vele malen vertoont. 

Hij was actief lid van menige organisatie en 
een der medeoprichters van de eerste vogelver
eniging. Hierover kon hij uren lang boeiend en 
met kennis van zaken vertellen. Hij hield van 
de natuur zoals die door God was geschapen. 

Hard beeft hij gewerkt in zijn leven, maar op 
het laatst lieten zijn krachten hem in de steek. 
Meerdere keren kwam hij iu het ziekenhuis te
recht door hartinfarct en andere ziekten. Hij 
had de kracht om dit alles blijmoedig te aan
vaarden. 

Een jaar geleden volgde hij zijn vrouw, waar 
hij zielsveel van hield naar een verzorgingshuis 
en God alleen weet wat voor een zware stap 
het voor hem is geweest om zijn vertrouwde 
plekje aan de Tramweg te moeten verlaten. 

De vele pijn die hij kreeg re verwerken vooral 
de laatste dagen wist hij voor de bezoekers te 
verbergen. Hij putte zijn kracht uiteindelijk uit 
ziJn rotsvast vertrouwen op God. 

Diep geworteld was zijn geloof in God en ge
rust kon hij zijn leven terug geven aan de 
Schepper, die in zijn leven ahijd op de eerste 
plaats kwam. God zal zijn trouwe dienaar dan 
ook volgaarne opnemen in zijn hemelse glorie. 

Dierbare vrouw. Treur niet al re zeer over mij. 
Eenmaal zullen we elkaar terug zien bij God. 
In ons gebed bli1ven we bij elkaar. Dank voor 
al je liefde en toewijding. 

Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand, bid 
voor ons. 

Ik dank u allen hartelijk voor het medeleven 

bij het overlijden van mijn dierbare man. 

J. M. MORSINK - BOSCH 


