
Dankbare herinnering aan 

MÀRIA JOHANNA GERHARDA SMIT 
Zij is geboren te Losser, 9 april 1906. 

Sinds 25 augustus 1970 was zij 
weduwe van 

WILHELMUS JOHANNES ANTONIUS 
ERDMANN 

Na 'n welbesteed leven is zij, gesterkt 
door het H. Sacrament der zieken , in 
de Vrede van Christus overleden te 

Enschede op 18 juli 1984. 
Met een plechtige Eucharistieviering 
in de kapel van 't Dr.Ariënstehuis te 

Glanerbrug hebben wij op 23 juli 
afscheid van haar genomen. 

Haar toch nog vrij plotselinge dood 
doet ons allen pijn . Maar tegelijk zijn 
wij met grote dankbaarheid vervuld , 
dat wij in haar zo 'n fantastische moe
der en lieve oma hebben gehad. 
Zij betekende zovéél voor ons! 
Vele jaren gelukkig met vader, bleef 
zij haar levenlang intens betrokken bij 
al het wel en wee van haar gezin. 

Een geestelijk sterke vrouw, die de 
vroegtijdige invaliditeit en andere te
leurstellingen aanvaardde zonder ooit 

te klagen. - Zó ze wel eens ve rdriet 
had verwerkte zij dat in stil te voo r zich 
zelf. Maar zij was vóór ailes iemand, 
van wie blijdschap en tevredenheid 
uitstraa lde naar haar kinde ren en de 
kleinkinderen en vele anderen , die 
haar leerden kennen . 

Meelevend met haar medemens, die 
naar zij meende het veel moeilij ker 
had dan zij , was zij tegelijk een recht
vaardige vrouw, die er steeds naar 
streefde om mensen wat gelukkiger te 
maken. - Deze levensi nstell ing kwam 
voort uit haar groot geloof, dat zij , in 
het meevieren van de H. Euchari st ie, 
voortdurend voedde, én zich spiegel
de aan dé ideale Moeder: Maria. 

Dankbaar voor alles wat zij ons door 
meelevende en blijde persoonlijkheid 
heeft meegegeven, mogen wij daarom 
vertrouwen , dat de belofte van Chris
tus nu ook in haar in vervu lling zal 
gaan: ,, Al wie in Mij gelooft zal léven, 
ook al is hij gestorven. " (Jo.11,25) 

Uit dankbaarheid voor uw hartelijke 
meeleven , ter gedachtenis aan haar. 

Kinderen en kleinkinderen 


