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José de Munnik 

Geboren te Erica 13 maart 1965, 
Overleden te Zwartemeer 6 december 1995. 
Wij hebben afscheid van haar genomen in de 
parochiekerk van de H. Henricus te Klazienaveen 
op maandag 11 december 1995 en haar daarna te 
ruste gelegd op de R.K. begraafplaats aldaar, 

Het is met ons beperkt mensenverstand niet te be
grijpen dat José is overleden. Nog maar 30 jaar 
oud · in de bloei van haar leven. Zij had nog zoveel 
van het leven te verwachten. 
Zij heeft tot het laatst toe gevochten maar haar 
lichaam k6n niet meer. 

Tegen deze ziekte is niets bestand. 
Wat ons van José overblijft is de herinnering aan 
haar. Aan een vriendelijk en aanhankelijk meisje 
die heel gevoelig was voor zorg en aandacht. 
Die heeft zij ook in ruime mate gekregen van haar 
ouders en haar broer · met name in haar laatste 
weken thuis. En ook van veel bekenden. 
José had een heel eigen band met de dood. Zij ging 
vaak naar het kerkhof zowel in Erica - naar Corrie 
als na~r A?nie in Klazienaveen. Zij kon tegen haar 
~chtJes zingen: "Ik geef je een roosje, mijn roosje. " 
Zingen was haar grootste hobby. Zij was zangeres 
van Impression en daardoor bij heel wat mensen 
bekend. Samen met Henk en de andere leden van 
d~ groep heeft zij velen plezier gegeven. Dat deed 
ZIJ graag: anderen een plezier doen. Daarin ont
dekte zij ook zingeving aan haar leven. 
Toen zij na het ziekenhuis in haar ouderlijk huis 
kwam leefde zij tussen hoop en vrees. Met die 
vrees had zij veel moeite: de angst dat zij het niet 
zou halen. Heel erg begrijpelijk. Maar af en toe . 
tussen de pijn en de pijnstillers in - droomde zij 
weg en beleefde zij al de band met haar broertje en 
zusje. Wij geloven dat zij nu bij hen is. 
Dat zij · samen met hen • bij wijze van spreken is 
opgenomen in het koor van engelen die God lof 
toezingen. En zij zal ook wel eens alleen zingend 
aan God vragen om wat extra steun voor haar 
vader en moeder en broer om het grote verlies van 
haar te kunnen verwerken. 

Woorden schieten te kort om u voor uw mede
leven na het overlijden van onze innig geliefde 
dochter en mijn zus te bedanken. 

J. H. de Munnik 
H. M. C. de Munnik-Jeurissen 
Henk 




