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Liefdevol gedenken wij 

Mientje Smit-Eulderink 

Zij is geboren op 14 maart 1925 te Overdinkel 
overleden op 19 maart 2012 in Bruggerbosch te Enschede. 

Ma was een gelovige vrouw die veel van Maria hield, meerdere 
keren ging zij naar Kevelaer en Banoux. 

Op 16 jarige leeftijd is haar moeder overleden en nam zij de 
zorg van het gezin over, dit bestond uit haar vader, 4 broers en 
2 zussen. 
In de oorlogsjaren ging zij werken in de textielfabriek bij Niehues 
& Outing in Nordhorn als "spoelster" . 

Op 1 mei 1958 trouwde zij met Johan, in 1960 namen zij Hans, 
zoon van broer Piet en zus Annie liefdevol op in het eigen gezin, 
nadat deze waren overleden. In 1962 werd hun zoon Jonny 
geboren, maar ma maakte nooit verschil tussen hen beiden. Ma 
had het niet altijd gemakkelijk in het gezin waarir. ook opa en 
een ongetrouwde broer op dat moment deelnamen. 

Maar ondanks alles was zij zorgzaam en vriendelijk en bleef zij 
gastvrij voor iedereen die kwam. Graag zong zij in het operette 
koor Stella Maris, verdere hobby's van haar waren zwemmen en 
tuinieren, graag keek zij naar voetbal en tennis op de televisie. 

Langzaam ging haar geestelijke gezondheid achteruit en de 
diagnose Alzheimer werd vastgesteld. 
In 2008 kwam de moeilijke beslissing om voor haar passende 
zorg te zoeken, omdat thuis wonen onmogelijk werd. Dit hebben 
wij gevonden bij Bruggerbosch aan de Twentestraat 4 waar zij liefdevol 
is verzorgd. De jaren dat zij in Bruggerbosch woonde nam zij deel aan 
verschillende activiteiten zoals zwemmen en zingen in een koor. 
's Avonds genoot zij van een heerlijk glaasje rode Spaanse wijn 
bij de televisie. 

De laatste 2 dagen waren voor haar en ons niet erg gemakkelijk, 
zij heeft erg gestreden om bij ons te blijven, maandag 19 maart 
is zij ingeslapen. 

Jonny Smit 
Hans en Els Smit 
Sander-Martijn-Liset 
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