


Ter nagedachtenis aan 

Martien Smulders 

Geboren: 19 augustus 1923 te Lonneker 
Overleden: 3 augustus 1996 

in Gruytveld, Terheijden 

Martien kwam, toen de medische wetenschap
pers de kennis over bloedgroepen nog niet 
beheersten, als Rhesus-kind gehandicapt ter 
wereld. Door de enorme inspanningen van 
moeder, oma en haar schoonzuster slaagden zij 
erin Martien in leven te houden. 

Onderwijs was voor hem nauwelijks mogelijk. Hij 
werd voor enige vorming naar een kostschool 
van de zusters in Nieuwveen gestuurd, waar men 
er met engelengeduld in slaagde hem nog enigs
zins te leren lezen en schrijven. Dat hij steeds met 
veel verdriet hiernaar toeging bleek uit zijn slo
gan: "Jij naar school", als hem iets niet zinde. 

De oorlogsjaren heeft hij zeer bewust meege
maakt. In zijn verdere leven liet hij dat dikwijls 
merken als hij terugdacht aan zijn jeugdjaren in 
Lonneker, bij de steenfabriek met de opmerking: 
"alles kapot". Hij deed dat met een zucht van ver
ontwaarding. 

De kerk maakte een belangrijk deel uit van zijn 
leven. Dat kwam door de vrome opvoeding van 
zijn ouders, zijn geliefde oma en de bedevaarten 
naar Lourdes. Het lied "Ave Maria" kwam dikwijls 
over zijn lippen. Bij het rondrijden in de auto werd 
elke kerktoren door hem aangewezen en dan zei 
hij: "kerk", en dan maakte hij gelijktijdig een 
kruisteken. 

Nadat moeder niet meer voor hem kon zorgen 
werd hij op 46 jarige leeftijd toevertrouwd aan de 
zorgen van Huize Overdonk in Dongen en later 
het Gruytveld in Terheyden, waar hij is overleden. 
Na de uitvaartdienst in Gruytveld is Martien 
begraven op het Beeldenkerkhof aan de 
Bredaseweg te Tilburg. 

De familie bedankt de groepsleiding van woon
groep Acacialaan 2 voor de liefdevolle wijze 
waarop zij voor Martien hebben gezorgd. 
Daarnaast bedankt zij Henny voor haar trouwe 
bezoeken aan Martien. 

Martien, tot ziens. 

Je broers en zussen, 
zwagers en schoonzussen, 
neven en nichten en 
bewoners en groepsleiding van Acacialaan 2. 


