
In dierbnre herinnering aan 

JOHANNES GERARDUS MORSINK 
echtgenoot van 

MARIA ALEIDA WILHELMINA HESSELINK 

Hij werd geboren 10 december 1900 Ie Denekomp. 
Voorzien van het Socroment der zieken overleed h11 
25 mei 1981 te Denekamp, waar hij 29 mei d.e.v. te 
ruste werd gelegd in het parochiële kerkhof oldoor. 

11Als ons aerdse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, 
heeft God al een pfools bereid voor hen die Hem 
liefhebben, wont door de dood wordt ons leven wel 
veranderd maar niet ongedoan gemaakt". Het is één 
Vlln de vele troo1tri1ke gedachten uit dé liturgie von 
de Kerk wanceer zij hier op aarde afscheid neemt ven 
haar kinderen om hen lichtend vooruit te wijzen naar 
een eeuwige bestemming, het uiteindelijke Vaderhuis 
bij God. Juist nu wij in deze dagen de Hemelvaart 
van Jezus gedenke", zijn afscheid van de aarde die 
Hem lief wu en ziJn overgang naar de Hemel in God 
om daar eeuwig verder te leven, O\l'erkwam ons ook 
het sterven van onze geliefde echtgenoot en vader. 
onze opa en l•miliegenoot. Het heeft ons wel moetle 
gekost dal afscheid. w•nl al mocht hiJ dan de leef
tijd der sterkeren bereiken ~ Er is een .lege plaats 1n 
ons geuns- en famili•leven gevallen, wtj hadden hem 
nog io graog in ons midden gehad. Maar wij mogen 
ons ook vol troost optrekken aan de gedachte dat h,J 
nu volmookl gelukkig is in God, in dat leven van 
Licht en Vrede woarin Jezus ons is voorgegaan, die 
ons de bli1de belofte naliet dot ook wij daar ééns 
Thuis zullen zijn. Deze gedachte, we lke gesteund 
wordt door datzelfde geloof waarin onze dierbare 
over ledene zo groot was, mag zich verenigen met de 
herinnering aan hem: Een oprechte, fijne mens, die 
iijn hele leven l•ng hord gewerkt heeft, niet om zich
zelf te verrijken. m.oor om anderen, met name zijn 
vrouw en kinderen gelukkig Ie maken. Deze zuivere 
bedoeling, gevoed door een diep geloof in God en 

trouw aan de Kerk, draagt uiteindeli1k bij tot d e ware 
11jkdom. Want het welslagen van een mensenleven 
wordt tenslotte door God bepaold en beloond. W1J 
mogen God dankbaar z11n voor deze goede mens die 
bij ons was en we mogen ons ook ve1heugen op een 
gelukkig wederzien . 
Mi1ne dierbaren, ik ga jullie nu verlaten. Weest har
lel;jk bedankt voor alle zorg en horlelojke helde lof 
l\et uiterste. Vaartwel dan en graag tol wederziens. 
Moeder Maria, breng Uw kind noof het Leven bij Uw 
loon, amen. 

Voor Uw deelneming ondervonden tijdens de 1iekte 
en na het overlijden van mi1n beminde echtge noot, 
on i e zorgzame voder, behuwdvader en opo betuigen 
wij U onze oprechte donk. 
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