


Onze lieve moeder is van ons heengegaan. 
Ter nagedachtenis aan 

Koos Smoors 
echtgenote van wijlen Henk Munsterman, 

overleden 30 augustus 1988. 

Zij werd op 27 januari 1928 in Overdinkel geboren. 
Gesterkt door de Zalving der Zieken 

overleed zij in verpleeghuis Oldenhove te Losser 
op 23 september 2013. 

Wij hebben haar herdacht bij de 
uitvaartviering in de parochiekerk van de 

H. Maria-Geboorte te Losser. 
Haar familie heeft haar op 27 september 2013 

in besloten kring begeleid op haar laatste gang op 
aarde, haar aanbevelend aan de Heer van het leven. 

Wij zagen op uw gezicht 
omkranst door prachtige grijze haren, 

zo zeer het stempel en gewicht 
van al die harde jaren. 

Nu ben je stilletjes heengegaan, 
ver weg van alle zorgen en pijn. 

Denk aan mij terug, 
maar niet in de dagen van pijn en verdriet. 

Denk aan mij terug, 
in de stralende zon, toen ik alles nog kon. 

Reeds vroeg, op de leeftijd van 7 jaar, moest zij samen 
met haar drie broers en zus hun vader al missen. Ze 
ondervond als kind reeds het betrekkelijke en het 
harde van het mensenleven. 
In Henk Munsterman vond zij haar levenspartner, 
zij trouwden op 7 oktober 1952. Ze kregen vier 
kinderen en Koos was een zeer zorgzame echtgenote 
en moeder. Groot verdriet bleef haar echter niet 
bespaard. Kinderen moeten begraven, is het zwaarste 
wat ouders kan overkomen. Dit tekende een groot 
deel van haar leven. Ook de langdurige ziekte van haar 
man liet zijn sporen na. 
Sinds zijn dood kon ze het in huis soms moeilijk vinden . 
Ze kon niet goed tegen alleen zijn , wilde gezelligheid 
om haar heen. Ze vond het heerlijk om met mensen te 
babbelen onder het genot van een lekker kopje koffie. 
Ze bezocht regelmatig diverse verenigingen zoals de 
Zonnebloem en ze hield ervan om op reisjes te gaan. 
Een CVA maakte daar abrupt een einde aan zodat haar 
zelfstandige leven voorbij was en ze noodgedwongen 
verpleegd moest worden. Ze wilde Losser niet 
verlaten en koos ervoor om naar de verpleeghuis 
Oldenhove te gaan. Op Oldenhove kwam ze veel 
goede oude bekenden tegen en ze maakte ook veel 
nieuwe vrienden . Ondanks dat haar gezondheid 
steeds verder achteruit ging en veel pijn leed kon ze 
nog steeds genieten en lachen. 

Lieve moeder, je hebt je strijd dapper gestreden. 

De familie dankt u hartelijk voor de vele blijken van 
medeleven, die zij ondervonden tijdens haar ziekte en 
haar afscheid. 


