
Ter herinnering aan 

Jacobus Andreas Gerardus 
Munsterman 

"Kobus" 

Vader werd geboren op 1 juni 1931 te Losser 
en is na een ernstige ziekte en meerdere 

operaties overleden op 12 november 2006 
in het ziekenhuis te Enschede. 

Al snel na zijn geboorte werd pa liefdevol opge· 
vangen door zijn oom Gerard en tante Rika, 
omdat zijn moeder gedurende langere tijd ziek 
was. Tijdens de oorlogsjaren is vader opgeno
men en (op)gevoed bij de familie Bootsveld in 
Saasveld waar hij een zeer goede tijd heeft 
gehad en waarover hij nog altijd liefdevol sprak 
als 'zijn familie uit Saasveld'. 
Vader leerde moeder kennen omdat de broer van 
haar bij pa in militaire dienst zat. Al snel spron
gen de vonken over en pa en ma zijn getrouwd 
in 1955. 
Pa en ma hebben samen 45 jaar aan de 
Enschedesestraat gewoond waar hij veel tijd 
heeft gestoken in onderhoud, verbouwen en zijn 
tuin, waarin hij zelf de groente verbouwde. 
Naast het vele werk in en rond de woning bracht 

vader veel tijd door met moeder en ons en later 
met de kleinkinderen. 
Hij fietste veel en tijdens zijn fietstochten 
bezocht hij steevast klooster Bardel waar hij 
even binnenging voor gebed en het opsteken 
van een kaars voor zijn geliefden. 
Vader heeft bijna zijn hele leven met veel plezier 
gewerkt bij Plasticon in Oldenzaal en hij mocht 
op zijn 63e gaan genieten van zijn welverdiende 
pensioen. 
Op 69-jarige leeftijd verhuisden pa en ma naar 
de huidige woning aan de Hogeweg te Losser 
waardoor hij gelukkig meer tijd kreeg voor zijn 
vrijetijdsbesteding uitgaan en familiebezoek. 
Gelukkig hebben wij een jaar geleden de 50e 
huwelijksdag met vader en moeder kunnen vie
ren, samen met de familie, vrienden en buren. 
Vader was nooit ziek, en als er al eens iets was 
dan was zijn lijfspreuk: het is vanzelf gekomen 
en dus gaat het ook vanzelf wel weer weg. Toch 
hebben een slopende ziekte en vele gecompli· 
ceerde operaties een eind aan zijn leven 
gemaakt. 

Voor het getoonde medeleven tijdens zijn ziekte 
en overlijden en voor uw aanwezigheid hier tij
dens de Viering danken wij u oprecht. 

M. Munsterman-Wesseling 
Kinderen en kleinkinderen 


