
In dankbare herinnering aan 

LIES KLAAS 
echtgenote van 

JAN KOSTERS 

moeder van Frank, Ronnie en Chantal 

Zij werd geboren te Lemselo op 12 juli 1935. Voorzien 
van de H. Sacramenten der Zieken overleed zij na een 
moedig gedragen ziekte op 7 januari 1993 te 
Deurningen. Na de gezongen Eucharistieviering op 11 
januari 1993 hebben wij haar ter ruste gelegd op het 
paroch iêle kerkhof te Deurningen. 

Veel heb je overwonnen, 
deze strijd moastje opgeven. 

Wij hebben hel fijn gehad met jou. 
Met jou in ons hart gaan wij verder. 

Daags na hetfeestvan de Openbaring des Heren is onze 
zorgzame vrouw en moeder van ons heengegaan. Lies 
was een vrouw die niet op de voorgrond stond, maar 
iemand die hard werkte en altijd klaar stond voor 
anderen waar 't nodig was. Zij was een zorgzame 
moeder, maar wel iemand die haar kinderen de ruimte 
gaf om eigen verantwoordelijkheden te nemen. Voor de 
vrije natuur, wat daar allemaal in leefde en bloeide, had 
zij een grote bewondering. Vooral hield zij van de 
bloemen- en groentetuin, waarin zij graag mocht 
werken. Zij was een vrouw met een heel optimistisch 

karakter, nooit ging zij bij de pakken neer zitten. Ook na 
enkele zware operaties en de vele sterfgevallen in de 
familiekring niet. Een slopende ziekte overviel haar, zij 
probeerde nog het gevecht aan te gaan, maar dat mocht 
niet meer baten, haar lichaam werd steeds zwakker in 
een hele korte tijd. Nooit kwam er een klacht over haar 
lippen, zij wist goed wat er met haar aan de hand was. Zij 
heeft nog met kerstmis enkele kerken bezocht om de 
kerstgroepen te bekijken. Tot de laatste minuut van haar 
leven heeft zij nog geprobeerd om alles voor haar gezin 
goed te regelen, zelfs kort voor haar sterven heeft zij 
laten weten dat ze haar rozenkrans bij zich wou hebben. 
Zo groot was haar vertrouwen in de Moeder Gods en het 
hiernamaals. Dat heeft zij ook nooit voor anderen 
verzwegen. Moe gestreden heeft zij haar leven terug 
gegeven aan de schepper. Al is 't veel te vroeg. Moge zij 
nu rusten voor al 't werk dat zij gedaan heeft voor haar 
gezin en voor andere mensen jong en oud die ooit een 
beroep in stilte op haar deden. 

Mijn baste man en lieve kinderen bedankt voorde goede 
verzorging die jullie mij gaven, wij hebben met elkaar 
hele mooie jaren gehad en vanuit Gods Koninkrijk zal ik 
voor jullie een grote voorspreekster zijn. 

Voor uw belangstelling en deelneming tijdens haar 
ziekte en na haar overl ijden zeggen wij u hartelijk dank. 

Jan Kosters 
en kinderen. 


