


t 
in dankbare herinnering aan 

Lies Bakker - Smoors 

Zij is geboren op 13 juni 1935 te Overdinkel. Zij 
overleed op 14 oktober 2002 in het ziekenhuis 
MST te Enschede. 
Na de uitvaartviering in de Gerardus Majella 
kerk te Overdinkel op 18 oktober 2002 hebben 
we afscheid van haar genomen in het cremato
rium te Usselo. 

Met bewondering en respect nemen wij 
afscheid van Lies die plotseling van ons is 
heengegaan. Met diepe bewondering omdat het 
een vrouw betreft, die veel heeft geleden en 
ondanks pijn, onvermogen en verdriet altijd 
weer de kracht vond om opgewekt te zijn, om 
blij een ander tegemoet te treden. 
Acht jaar lang is zij ziek geweest, heel ernstig 
ziek en liefde deed haar er weer boven uit 
komen, liefde voor de kleine Maud, waar zij ont
zettend veel van hield, liefde ook voor haar man 
en kinderen. 
De laatste vier jaar bracht zij door in het ver
pleeghuis, haar grootste handicap was dat zij 

moeilijk kon communiceren, zij vertelde zo 
graag en kon zich helaas niet meer goed uit
drukken. 
Dan kon zij boos, verdrietig en opstandig wor
den maar na enkele minuten was ze weer de 
blijde vrouw, die ze altijd was. 
Lies was een prachtige vrouw. Zij had een ster
ke levenskracht en is altijd, ja dagelijks omringd 
geweest door haar man, haar kinderen en haar 
kleinkind. 
Zij was kwetsbaar en toch heel sterk. 
Zij bracht blijdschap en vreugde waar zij kwam, 
zij was altijd positief aanwezig. Zij zette zich met 
veel moed in om naar therapie te gaan. Zij 
genoot van de natuur en schilderde graag, zij 
was trots op haar schilderstukjes. 
Lies was een lieve vrouw, moeder en oma. Zij 
was een bijzondere vrouw, begiftigd met veel 
gaven. 
Wij zijn dankbaar dat wij zo'n grote vrouw heb
ben mogen kennen en beminnen. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens haar 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma, zeggen wij u hartelijk 
dank. 
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