


Ter dankbare herinnering aan 

Maria Hendrika Gelïnck 

echtgenote van 

JOHANNES BERNARDUS SMEENK 

Zij werd op 17 januari 1913 geboren te Zwolle 
(gem. Eibergen) en overleed op 15 februari 
1986 in het Koningin Beatrix ziekenhuis te 
Winterswijk. De eucharistie bij haar uitvaart 
vierden wij op 20 februari in de Calixtuskerk 
te Groenlo. In afwachting van de verrijzenis 
hebben we haar lichaam te ruste gelegd op 
het R. K. Kerkhof aan de Lichtenvoordseweg 
te Groenlo. 

We hadden haar zo graag nog een tijd in ons 
midden gehouden. Het was zo fijn bij haar te 
zijn , met haar te praten , haar goedheid te er
varen, te kunnen luisteren naar iemand die 
een levenswijsheid en een mildheid bezat 

· die voor velen weldadig was. 
Een gemakkelijk leven heeft zij niet gehad. 
Haar vroegtijdige, blijvende invaliditeit, haar 
vele ziekenhuis-periodes, maakten haar dal 
van beproevingen zeer diep. Hoeveel kan 
een mens verdragen zonder blijvend geeste
lijk geknakt of verbitterd te worden ? 
Ze heeft het daar heel moeilijk mee gehad, 
maar groeide er geestelijk bovenuit. Haar 
Godsvertrouwen, haar levenswil zullen haar 

' 

hierin geholpen hebben. Zij wilde niet zielig 
zijn en was dat ook niet. Zij wilde zelfstandig 
zijn, zichzelf kunnen redden en ook aan an
deren, aan ons haar man en kinderen, die 
ruimte geven . 
Onze herinnering aan haar zal er géén zijn 
van een mens met een onvolkomen lichaam, 
maar van een vrouw, een moeder, een oma, 
die gerijpt, gaaf en volledig was. 
Een vrouw die geestelijk veel te bieden had, 
die door levenswijze een stuk geloof, bezie
ling en vertrouwen uitstraalde. Die veel aan 
ons meegaf waarmee wij in geloven verder 
kunnen en wat wij kunnen doorgeven. 
Om zó te leven, elkaar zó vast te houden, zal 
voor ons een levenstaak zijn . 

God, Vader, wij danken U voor alles wat wij 
door moeder mochten ontvangen. Geef ons 
de kracht om in haar geest verder te leven. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens 
ziektes en bij het overlijden van mijn goede 
vrouw, onze goede moeder en oma, zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Uit aller naam, 
J. B. Smeenk. 


