
Wilt u in uw gebeden blijven gedenken 

Johanna op de Bekke 
Zij werd geboren te Zuid-Lutte 23 febr. 
1888. In Losser sloot zij haar kerkelijk 
huwelijk op 17 juni 1925 met 

Herma:mus Johannes Smudde 
Zondagnacht ontving zij de ziekensa
cramenten. Op weg naar het Losserse 
ziekenhuis overleed zij op zondagmid· 
dag 2~ april 1979, toch nog op "eigen 
grond . Donderdag 3 mei 1979 werd zij 
b1j haar man begraven op het kerkhof 
van de Maria Geboorteparochie, Losser. 

In de oorlog, 1 september 1944, stiert 
haar man. Zonder manvolk, met haar 
invalide zuster Gra, dreef "Hutt'n 
Hanna" het boerenplaatsje. 
Terwijl de mensen dachten, dat Hanna 
niet oud zou worden, omdat zij al vroeg 
hartklachten kende, gaf zij dikwijls het 
advies; ,.Je moet nergens aan denken 
dan aan het werk. Dan gaat het veel 
beter". 
Kennelijk heeft dit advies haar zelf 
enorm geholpen. 
Van de andere kant sprak zij nog al 
eens thuis tegen Hans: ,.Jong, hoop 
maar, dat je nooit zo oud wordt als ik. 

Ouderdom is ook niet alles". Daarbij 
moeten wij dan wel denken aan de vele 
pijn, die zij In haar leven heeft geleden. 
Want klagen kende zij niet. Zij stamde 
uit een gezin van 5 meisjes en 2 jon
gens. Beide jongens stierven in 1893 
Haar vader, Jan Hendrik, stierf reeds 
In 1906. 
Zo is het toch geen wonder. dat zij niet 
van .. kwasen" hield. 
Zij zocht haar toevlucht bij de Heer. 
.. Looft zijn naam ... dan zal er vrede 
zijn op aarde". 
Op deze wereld vond Hanna niet de 
volle vreugde, obchoon zij In een prach· 
t ige, natuurmooie omgeving werd ge
boren en altijd leefde. 
Heer, nodigt U Hanna uit op het grote 
Koningsfeest? De mensen gunnen het 
haar. 

Voor uw blijken van medeleven, betoond 
na het overlijden van mijn lieve zuster 
en onze lievCl tante, betuigen wij u 
onze hartel ij ke dank. 
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