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Je vader blijft 1e vader 
zo eigen en vertrouwd. 

Je wilt hem met graag missen 
omdat 1e van hem houdt. 

Maar eens dan komt de dag 
dat je hem moet laten gaan. 

Je verstand zegt dat het goed is 
maar m J8 ogen blinkt een traan. 

Met veel liefde en waardering bl1J11911 W! denken aan 

Eduard Smoors 
sinds 12-2-"58 echtgenoot van 

Dinie Visser 
Hij werd geboren en gedoopt op 2 1uni 1929 1n Overdinkel, 

waar hij z·n hele leven woonde. Op 28 september 2000 
overleed hij in het ziekenhuis Je Enschede HiJ heeft het 

Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen Na ·n gazon· 
gen uitvaartviering in de H Gerardus Ma1ella kerk te 
Overdinkel, namen we op 4 oktober 2000 definitief 

afscheid van hem in hel crematorium Je Usselo. 

Wie had kunnen denken dal deze man met zoveel capaci
teiten en zo'n geweldig grote Inzet voor kerk en maat
schappij reeds op 71-jarige leeftijd de ogen al voorgoed 
zou sluiten. De laatste jaren had pa het niet makkelijk. Door 
zijn lichamelijke hand·caps werd het voor hem steeds moei
lijker om mobiel te blijven en z'n contacten te blijven hou-

den, ondanks zijn hulpmiddelen. Hij voelde zich in deze 
periode echter erg gesteund door de liefdevolle verzorging 
van Dinie en het begripvolle en liefdevolle medeleven van 
zijn kinderen en kleindochters . 
Maandenlang had hij zich intens verheugd op de bede· 
vaartsre1s naar Lourdes. Helaas ging zijn lichamelijke to• · 
stand kort voor vertrek met sprongen achteruit Zover zelfs 
dat de reis geannuleerd moest worden 
Pa heeft veel mogen doen in zijn betrekkeli1k korte leven. 
HiJ was door zijn flJke teven van alle markten thuis. Van z11n 
kanaries. tuin, kosterswerk en gezin kon hij intens genieten. 
Leed is hem ook niet bespaard gebleven. Zo hoorde hiJ bij
voorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis dat hij z11n baan 
kw11t was. 
Ook de brand in de kerk enkele jaren geleden hHlt hem 
erg aangegrepen. Pa heelt veel betekend voor de Gerardus 
Ma1e1 a-getoofsgemeenschap. Z'n humor, diep geloof en 
trouwe kosterswerk en zijn harde werken voor z11n gezin 
maakte hem tot een beminde persoonltjkhe•d . H•J was 
streng voor zichzelf en voor anderen en had du•dehJk z11n 
eigen mening en standpunten. WiJ hennneren hem ais a11t1d 
eerlijk, rechtvaardig en liefdevol. 

"De goede strijd heb 1k gestreden, de wedloop volbracht, 
het geloof bewaard. -

Voor Uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden 
van m11n man, onze zorgzame vader en opa. zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Dinie Smoors • Visser 
René & Myriam 
Manouk, Danique 
John & Marja 
Enk 


