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In dankbare herinnering aan 

Johan Amelink 

echtgenoot van Sientje Smit 

Geboren 17 februari 1917 te Lonneker, 
overleden 24 november 1996 te Enschede. 

Zo zou vader het zelf gewild hebben: een rusti· 
ge dood zonder een slepend ziekbed. 
De laatste tijd zei hij vaak: "Als ik maar niemand 
tot last word en goed bij mijn verstand blijf." 
Dit was kenmerkend voor zijn leven. Hij was be· 
scheiden en onzelfzuchtig. Voor anderen was 
hem geen moeite teveel. Dit gold in eerste in· 
stantie voor ons, zijn kinderen. Wij kregen de 
gelegenheid om de opleidingen van onze keuze 
te volgen. Vader en moeder hebben zich hier
voor veel moeten ontzeggen en altijd hard moe
ten werken. Ook andere mensen konden altijd 
rekenen op vader, als hulp nodig was. Gelukkig 
heef1 hij kunnen zien dat zijn kinderen "goed te
recht zijn gekomen" zoals hij dat vaak vol trots 
zei. Hierop volgde een periode waarin vader sa· 
men met moeder ook zelf kon genieten van het 
leven. 

Hij was onbevooroordeeld en oprecht geinteres· 
seerd in mensen. Vader had een brede maat· 
schappelijke belangstelling en genoot van va
kanties in veel Europese steden. 
Hij genoot bovenal van zijn kleinkinderen. 
Vooral de fami lie-bijeenkomsten met alle kinde· 
ren en kleinkinderen zijn hoogtepunten in zijn Ie· 
ven geweest. De liefde voor zijn kleinkinderen 
maakte hem ook mild. Alles kon en mocht. Voor 
de kleinkinderen blijf1 vader daarom de liefste 
opa van de wereld. 

Sinds 3 jaar is zijn gezondheid minder gewor
den. De animo voor vakanties en andere aktivi· 
teilen nam langzaam af. Met name in die laatste 
jaren werd steeds duidelijker hoeveel hij van 
moeder hield. Vaak vertelde hij ons dat Sientje 
een fantastische vrouw en moeder is; niet alleen 
tijdens de laatste jaren waarin hij steeds meer 
verzorging nodig had maar ook in de moeilijke 
periode waarin de kinderen opgroeiden. 
We zijn dankbaar dat vader een waardige en 
rustige afsluiting van zijn leven heef1 gekregen. 
Dankzij zijn sterke geloof kon hij zich vol ver
trouwen overgeven. 

Wij danken U allen hartelijk voor uw blijken van 
medeleven bij zijn overlijden en uitvaart. 

Sientje Smit 
kinderen en kleinkinderen 


