
Een liefdevolle en dankbare herinnering aan 

î Ferdinand Herman Smoors 

echtgenoot van 

Marian Lippers 

Hij werd geboren op 3 februari 1941 te Losser. 
Op 25 april 1995 stierf hij na gesterkt te zijn door 
het Sacrament van de Ziekenzalving. 
We hebben hem op 28 april, na de Eucharistie
viering in de Maria Geboortekerk te Losser, te 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Lieve Ferdinand en papa, 

Na een langdurige ziekte ben je nu uit ons mid
den weggegaan. Wat heb je gevochten en wij 
met jou. Ik denk dat we alles hebben gedaan 
wat we konden doen, om jou bij ons te houden . 
Dankzij je enorme wilskracht, doorzettingsver
mogen en optimisme heb je het nog zo lang vol 
kunnen houden. We zijn trots op jou. 
En wat was je dankbaar dat je vrouw Marian je 
goed verzorgde, tot de laatste dag, gesteund 
door je kinderen. Je klaagde nooit, ondanks de 
vele pijn die je geleden hebt. Je wilde het zelf 
dragen en zo niemand tot last zijn. 

Gelukkig konden we alles samen bespreken. 
Zeker vanaf oktober 1993 toen het verschrikke
lijke bericht kwam, dat je ziekte ongeneeslijk 
was. Toch bleef je ook genieten van elke dag, 
die je gegeven werd. Je hield zo van de natuur, 
vooral van de vogels die je elke dag trouw voer
de. Vanuit je enorme wilskracht bleef je zeggen: 
" Ik ben nog veel te jong om nu al te gaan. Ze 
kunnen me daar boven nog niet gebruiken". 
Wij zullen je blijven herinneren als een behulp
zame man en papa, die voor iedereen een luiste
rend oor had. Je was vooral open en eerlijk. 
Je werk bij Signaal deed je met plezier, het was 
je hobby geworden. 
Op de Eerste Paasdag werd je, naar eigen wens, 
gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzal
ving. Als een diepgelovig mens heb je altijd ge
leefd en dit geloof gaf je kracht om ook de 
moeilijke laatste dagen te kunnen doorstaan. 
Je blijft in ieder van ons voortleven, in liefde blij
ven we met elkaar verbonden. 
Ferdinand, papa, rust nu in de vrede van God! 

Wij danken U hartelijk voor de getoonde be
langstelling tijdens de ziekte en na het overlij
den van Ferdinand. 

Marian Srnoors-Lippers 
Anja en Jos 
Marjolein en Alwin. 


