
Ter dankbare herinnering aan 

JOSEPHINA WILLEMINA EXTERCATE 
weduwe van 

Hendrik Johannes Munsterman. 
Zij werd op 27 november 1907 te 
Losser geboren Voorzien van de H. Sa
cramenten der zieken, overleed zij te 
Overdinkel op 5 november 1987. 
Op 10 november d.a.v. werd zij ter rus 
te gelegd op het r.k. kerkhof te Over
dinkel, in het graf bij haar man, waar
van zij sinds 1956 weduwe was. 

Moeder is in alle stilte van ons heenge
gaan. zelf heeft zij naar het einde toege
leefd: zij heeft de laatste tijd biddend 
doorgebracht en leefde al, met de God van 
leven en dood. 
Wij hadden haar nog zo graag in ons mid 
den gehad; hoewel zij alles voor ons ge
daan en betekend heeft wat in haar ver
mogen was, kunnen we moeder nog zo 
moeilijk missen. Moeder was voor ons het 
middelpunt, zij was de goedheid zelve: 
altijd bezorgd en lief voor een ieder, niets 
vroeg zij voor zichzelf, altijd was haar be
langstelling en meeleven op de ander ge
richt, haar grote hart ging uit naar haar 
kinderen en kleinkinderen . 
Moeder heeft veel zorgen gekend, zij was 
al vroeg weduwe, het heeft haar ongekend 

veel gevraagd om haar kinderen alles te 
geven wat zij nodig hadden, maar zij deed 
dit op de haar eigen punctuele wijze met 
een zelfvergetende liefde. 
Deze liefde en zorg bleef zij uitstralen en 
zo trok zij ieder tot zich. 
Zij was dankbaar om de grote zorg die 
aan haar werd besteed, zij waardeerde 
iedere kleine attentie van haar kinderen, 
kleinkinderen en buren. Alle liefde die zij 
zelf gaf ontving zij terug en dat maakte 
haar blij en dankbaar. En wij van onze 
kant zijn God diep dankbaar, dat wij zo'n 
goede moeder en oma hadden. 
Moeder was diepgelovig en een vurig 
Maria-vereerster, vol vertrouwen ging zij 
in de meest zorgelijke jaren met haar ge
zin naar Kevelaer om al haar zorgen aan 
Maria voor te leggen. 
En wij bidden dat Maria, in wie moeder 
zoveel vertrouwen had, haar nu de hemel 
zal binnenleiden. 
Moge haar geloof en vertrouwen ons de 
kracht geven om verder te gaan op de 
wijze zoals zij dat graag zou willen. 

Voor uw blijken van belangstelling en mee
leven, betoond na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma, betuigen wij onze 
oprechte dank. 

Kinderen, klein - en 
ac hterk I einkinderen 


