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Geboren 2 juli 1917 te Hilversum, overleed hij, na 
een geduldig gedragen ziekte en gesterkt door 
de H. Sacramenten der Zieken, op 17 augustus 
1989 te Staphorst. Op 21 augustus vierden wij 
voor het laatst rond hem de H. Eucharistie ten 
afscheid in de Parochiekerk te Hoonhorst en 
legden wij zijn lichaam met eerbied ter ruste op 
het parochiekerkhof aldaar. in afwachting van de 
blijde Dag der Verrijzenis. 

..Als God ons thws brengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn" (psalm 126) 

Na een lange tijd, waarin wij leefden tussen hoop 
en vrees. heeft vader zijn leven teruggelegd in de 
handen van zijn Schepper. Wij bewaren de beste 
herinnerin11en aan dit welbestede leven. Steeds 
meer en dieper zijn wij gaan begrijpen, welk een 
toegewijde levensgezel hij was voor moeder, 
welk een diepe bezorgdheid hij kende voor zijn 
kinderen, welk een belangstelling voor en zijn op· 
rechte vreugde om zijn kleinkinderen. Voor ons 
soms onbegrepen, maar steeds duidelijker was 
zijn geloof, van waaruit hij zijn levenswerk op· 
bouwde en van waaruit hij ook wilde dat zijn 
kinderen hun leven opbouwden, al liet hij ons 

toch ruimte om aan dat geloof op eigen wijze 
gestalte te geven. 
Hij heeft ons onschatbaar veel meegegeven: zijn 
diepgeworteld geloof, zijn gewetensvolle zorg 
voor zijn gezin, zijn dienstbaarheid aan de ge
meenschap o.a. in zijn zorg voor de opbouw van 
het onderwijs en het bejaardenwerk. Hij bouwde 
op in stilte en wilde, als zijn werk voltooid was, niet 
in de schijnwerpers staan. Hard werkend, sober, 
onopvallend en toch met een grote uitstraling, 
levend vanuit een diep geloof; zo leefde hij, zo 
stierf hij, zo blijft hij bij ons voortleven. 
Wij bidden: Heer, wij weten dat Uw dienaar Uw 
vergeving en barmhartigheid nodig heeft, maar 
vooral bedanken wij U voor zijn leven en voor· 
beeld. Schenk hem de welverdiende eeuwige 
rust. Mogen ons troosten de woorden van de 
Apostel Paulus: .Gij moogt niet bedroefd zijn 
zoals de andere mensen die zonder hoop zijn. 
Wij zullen voor altijd samen zijn met de Heer." 
(1 Thess. 4:13 en 17) 
Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en bij het 
overlijden van mijn lieve man, onze dieroare 
vaderen opa 

Max Smeenk 
betuigen wij U onze welgemeende dank. 

Uit aller naam: 
J.C.J. Smeenk-Steylen 

Staphorst, augustus 1989 


