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'n Dankbare en fijne herinnering aan 

TINY ROSENS 
echtgenote van 

BENNY SMULDERS. 

Zij werd geboren, 28 januari 1927 te 
Lonneker. - Op 14 oktober 198d werd 

zij heel onverwacht uit ons midden 
weggenomen. - Wij hebben afscheid 

van haar genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de Sint Jozef
kerk te Enschede, waarna we haar 

begeleid hebben naar 't crematorium 
te Usselo. 

t 
Jezus heeft gezegd: W.e in Mij gelooft 
zal eeuwig leven! 

Geloven in Jezus betekent: rn jouw 
levenshouding laten zien, dat je er 
bent voor de ander. 

Met veel liefC:e en veel zorg was 
Tiny er voor de ander: voor haar man, 
de kinderen en kleinkind Rick. 

Zij was een vrouw, die goed kon 
luisteren en juist daardoor kon ver
vergeven en vergeten. - Zij wist met 
haar hartelijkheid mensen tot elkaar 
te brengen. 

En dat deed za in alle bescheiden
heid. - Zelf wilde ze nooit het middel-

punt zijn. - Zelf probeerde ze haar 
verdriet te verwerken. 

Het overlijden van Elly, als huis
vriendin, deed ook haar pijn. 

Mensen, die als wijs door het leven 
gaan, worden in de Bijbel "sterk" 
genoemd. - Deze uitspraak is ook op 
haar van toepassing. 

Zij was ook een werkzame vrouw, 
die veel aandacht had voor het soci
ale gebeuren om haar heen. 

Op deze manier heeft ze vrede ge
bracht en met haar mogelijkheden 
meegewerkt aan de bewoonbaarheid 
van onze wereld. 
Over haar leven zou je een boek kun
nen schrijven. 
Wij hopen, als haar man, kinderen en 
kleinkind Rrck, dat God haar leven 
mag onderschrijven. En dat ze samen 
met Elly rust en vrede mag vinden bij 
God, Die haar zeker zal ontvangen 
met de woorden: 
OOK BIJ MIJ KOMT ALLES GOED. 

Voor uw meeleven na het plotseling 
overlijden van Tiny zijn wij U erg 
dankbaar. 

BENNY SMULDERS 
kinderen en Rick. 


