
t In dankbare herinnering aan 

1 Johanna Aleida Eertman 

sinds 8 maart 1969 weduwe van 

JOHANNES JOZEPH SMEING 

Zij werd geboren op 13 maart 1911 te Losser en 
overleed op 20 me1 1996 na het ontvangen van 
het H. Sacrament der Zieken in het verzorgings
huis "Gerardus Majella" te Denekamp. We heb
ben haar op 24 mei voor het laatst in ons midden 
gehad tijdens de viering van de Heilige Eucha
ristie in de St. Nicelaaskerk te Denekamp en 
haar daarna begraven op het r.k. kerkhof aldaar. 

Ze was de oudste uit een gezin van 13 kinde
ren. Al jong en vroeg heeft Johanna Smeing er
varen wat zorgen en werken betekenen in het 
leven van een mens. Ze was een flinke vrouw. 
Heel haar leven heeft zij voor anderen klaar
gestaan. Ze was een lieve en zorgzame moeder. 
Met de te vroege dood van haar man heeft ze 
het heel erg moeilijk gehad. Toch wist ze de 
draad van het leven weer op te pakken. Ze wil
de zo zelfstandig mogelUk blijven en heeft daar
om op 65-jarige leeftiJd nog haar rijbewijs 
gehaald. Zij genoot van de middagies en avon
aen met de kaart- en de kegelclub. Zij hield van 
bloemen en planten en zorgde ervoor dat haar 
tuin er altijd netjes bij lag. 
Ze was gek met haar zes "kleinkinderen en had 
altijd een grote belangstelling voor datgene wat 

de kleinkinderen deden. Graag had ze de brui
loft van haar eerste twee kleinkinderen nog mee
gemaakt, maar dat heeft niet zo mogen zijn . 
Johanna Smeing was een gelovige vrouw. lede
re week ging zij trouw naar de kerk en toen ze 
dat niet meer kon heeft ze meteen de kerkradio 
aangevraagd. Zij wilde het contact met de ge
loofsgemeenschap niet verliezen. Twee keer in 
haar leven heeft ze een bedevaart naar Leur
des gemaakt. Het geloof is voor haar een zeke
re bron van kracht en troost geweest in moeilijke 
tijden. 
Heel haar leven heeft zij een goede gezondheid 
gehad. De laatste jaren begon ze echter wat te 
sukkelen. Twee jaar geleden heeft zij een ope
ratie moeten ondergaan. Oe laatste maanden 
ging ze langzaam achteruit. Het was moeilijk 
voor haar om te erkennen dat het niet meer ging. 
Graag was ze in haar vertrouwde omgeving aan 
de Spittendijk gebleven en bij haar buren waar 
ze zo veel steun aan had. Toch zag ze ook in 
dat het zo niet verder kon. Vier weken voor haar 
sterven is ze daarom naar het verzorgingshuis 
" Gerardus Majella" gegaan. Daar is ze toch nog 
onverwachts op een gezegende leeftijd van 85 
jaar overleden. 
Nu zij is gestorven bidden wij, dat Johanna 
Smeing, d1e haar hele leven op God heeft ver
trouwd, bij Hem thuis mag zijn en mag rusten 
in Vrede. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven 
en gebed na het overlijden van onze moeder, 
schoonmoeder en oma. 

Familie Smeing-Eertman 


