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Dankbaar gedenken wij 

Alberta Johanna Maria Smellink 
weduwe van 

Antonius Frederikus Marinus Kolmschate 

Zij werd geboren in Ootmarsum op 5 januari 1914. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is zij 
in Oldenzaal overleden op 12 januari 1994. 
Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in 
de basiliek van de H. Plechelmus op 15 januari en 
haar daarna begeleid naar het crematorium in 
Usselo. 

iedereen heeft het sterk als symbolisch ervaren 
dat in de kamer van het ziekenhuis nog één roos 
van de tachtig, die ze bij haar verjaardag gekregen 
had, rechtop stond toen zij woensdagmorgen 
vredig insliep. Een lang en arbeidzaam leven mag 
daarmee voltooid genoemd worden. Twaalf jaar 
geleden begonnen de gebreken van de oude dag 
zich te openbaren in hartklachten, nieuwe hart
kleppen, een pacemaker, suikerziekte en wat al 
niet meer. Toch was en bleef het haar grote wens 
om zelfstandig te wonen, onafhankelijk van ande
ren, want het was haar overtuiging dat het eigen 
' gekookte potje' het beste smaakt. Dat is geluk
kig in vervulling gegaan, waarbij Betsy voor haar in 
alles altijd het aanspreekpunt was. 

Zij was een vriendelijke vrouw die bij velen geliefd 
was en vooral gehecht was aan de familieband 
met haar broers en schoonzussen. Zij heeft altijd 

hard gewerkt en het kenmerkte haar dat zij altijd 
zogezegd de pas er in had, want zij was een vrouw 
van de klok, die hield van ' alles precies op tijd". 
Groot was haar belangstelling voor alles en ieder
een, bijzonder voor haar kinderen en niet minder 
voor de kleinkinderen die haar alles waren. 
De zondagmorgen was haar heilig, want dan kwa
men de kinderen en kleinkinderen en had zij de 
kopjes met iets lekkers erbij al klaar staan. 

Haar leven heeft ook heel wat verdriet gekend, 
met name het overlijden van haar man twintig jaar 
geleden en vooral ook het verlies van Bennie, haar 
schoonzoon, ten gevolge van een ongeluk, heeft 
een diepe wond geslagen. Maar altijd weer wist ze 
kracht te putten uit haar geloof, waarbij ze haar 
steun met name zocht en vond bij Maria aan wie 
zij haar zorgen en vragen toevertrouwde. 
Haar slaapkamer was als het ware een klein Maria
kapelletje. Hoewel zij graag leefde was zij, toen zij 
voelde dat haar krachten afnamen, tevreden met 
het ontvangen van het Sacrament van de Zieken. 
Zij heeft het heel bewust beleefd. zodat het een 
fijne viering werd die vervuld was van geloof en 
dankbaar afscheid nemen. 

Moge voor haar nu werkelijkheid zijn de woorden 
van de psalm: "Als God ons thuis brengt 

dat zal een droom zijn". 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
die wij mochten ondervinden tijdens de ziekte en 
na het overlijden van onze lieve moeder, schoon
moeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


