
Ter dankbare herinnering aan 

ALEIDA ROLINK 

weduwe van 

Gerritjan Smellink 

Zij werd 13 februari 1887 te Beuningen Ov. 
geboren. Zij ontving het Sacrament der 
Zieken en is gestorven in het verpleeghuis 
te Denekamp op 2 augustus 1979. Na de 
Eucharistieviering op 6 augustus 1979 werd 
haar lichaam begraven op het r.k kerkhof 
te Beuningen Ov. 

Nu ik na zo'n hoge leeftijd - als oudste 
parochiaan van Beuningen - terugkijk op 
mijn hele leven, ben ik God bijzonder 
dankbaar voor al het goede en mooie, 
dat ik in mijn leven heb mogen meemaken 
en ervaren. De mooiste dag en het begin 
van dit rijke leven viel in het jaar 1912. 
toen ik samen met mijn man voor het 
altaar onze trouw voor het leven aan el
kaar beloofden. We hebben meer dan 50 
jaar samen erg gelukkig geleefd. Ik zag 
onze eigen kinderen opgroeien. We moe
sten hard werken, zuinig leven, maar we 
waren erg gelukkig met onze kinderen, 
die allemaal hun bestemming bereikten. 
Het aantal kleinkinderen groeide uit tot 

16 en zelfs mocht 1k 13 achterkleinkinderen 
in goede gezondheid op deze aarde zien 
komen God geeft vaak zijn vreugde en 
zegen aan mensen door mensen. Wat was 
er een gezelligheid en vreugde bij een 
verjaardag, bij een trouwdag of bij een 
jubileum. Ik voel mij geheel thuis bij de 
woorden van de grijze Simeon In de tem
pel: "Heer. U hebt U gehouden aan Uw 
belofte, U kunt nu uw dienares in vrede 
en geluk laten gaan Want mijn eigen ogen 
hebben heel veel vreugde en geluk ervaren 
Beste kinderen, kleinkinderen en achter
kleinkinderen, volg het goede van mijn 
leven na, bewaart de onderlinge liefde 
en weest voor elkaar een hulp en steun. 

Voor de vele blijken van deelneming onder

vonden bij het overlijden van onze lieve 

moeder, groot- en overgrootmoeder zeg

gen wij U hartelijk dank. 

Fam. Smelllnk 

Beuningen, augustus 1979 


