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In dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Josephine 
Smellink-Mönning 

weduwe van 

Jan Antonius Smellink 

Moeder is op 10 januari 1924 als tweede in een gezin 
van dertien kinderen geboren in Alstätte. 
Haar ouders zijn op jonge leeftijd overleden, 
waardoor zij met haar oudste zus zorg droeg voor 
het gezin en de boerderij. Haar broers en zussen 
noemden haar daarom moeder. Het werd een zware 
tijd door de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog 
leerde ze vader kennen. Op 4 oktober 1952 zijn 
ze getrouwd. Het was een druk leven op de boerderij 
in de Lonnekerberg. Er kwam veel bezoek en de 
koffie stond altijd klaar. In en om het huis was altijd 
alles spil< en span en er stonden altijd veel bloeiende 
planten. Uit hun huwelijk zijn twee zonen geboren, 
Benny en Heribert. 

Moeder vond haar familie altijd erg belangrijk, 
hield van bloemen en mocht er graag mooi uit zien. 
Dolgelukkig was ze later ook met de geboorte van 
haar twee kleinkinderen Monique en Roy. 
Ze brachten samen veel tijd door en beleefden veel 
plezier in de omgeving van de boerderij. 
Doordat Defensie de boerderij kocht zijn ze in 
november 2001 verhuisd naar de Richtersmaatstraat 
in Oldenzaal. Ondanks dat ze al aardig op leeftijd 
was heeft ze haar draai hier aardig gevonden. 
Het overlijden van vader op 17 oktober 2003 heeft 
haar erg aangegrepen. Langzaam kon je zien dat de 
jaren begonnen te tellen. Op 10 januari jl. heeft ze 
nog haar 905t• verjaardag mogen vieren. 

Helaas heeft ze zaterdagnacht bij een val haar heup 
gebroken. Haar hart heeft de operatie die volgde niet 
meer aangekund. In het bijzijn van ons allen 
is ze, maandag 17 maart 2014, rustig ingeslapen. 

Lieve moeder en oma we zullen je missen. 
We danken u allen voor uw medeleven en belangstelling. 

Benny 
Heribert en Mirjam 
Monique en Niek 
Roy 


