
In dankbare herinnering aan 
onze ma en oma 

Aleida Maria Smellink 

sedert 20 september 1987 
weduwe van Marinus Huttenhuis 

Ze werd geboren op 28 september 1921 
op de Tolbult te Beuningen en overleed 
toch nog onveiwacht op 14 mei 1994 in het 
ziekenhuis te Oldenzaal. Na de uitvaart op 
19 mei hebben we haar te rusten gelegd bij 
pa op het kerkhof in Oldenzaal. 

Dat ma ziek was wisten we, maar dat het 
einde al zo snel zou zijn heeft niet alleen ons, 
maar ook haar totaal verrast. 
Blij en opgewek1 is ze de dag begonnen. 
Ze had een fijn vooruitzicht. We zouden haar 
komen halen om samen de verjaardag van 
Henk te vieren. Moeilijk is het voor ons dit te 
begrijpen, maar we putten troost uit de ge· 
dachte dat een lange lijdensweg haar be
spaard is gebleven. Een ongeneeslijke ziekte 
nam langzaam bezit van haar lichaam. 

Ma was een zorgzame moeder en oma. 
Voor ons, haar kinderen en kleinkinderen, 

was ze er altijd. We zijn haar dankbaar voor 
alle goede zorgen en kunnen terug kijken op 
heel veel fijne herinneringen. 
Blij en dankbaar was ze zelf voor alle aan
dacht die ze van ons, familie, buren en be· 
kenden kreeg, vooral na de dood van pa en 
tijdens haar ziekte en verblijf in het zieken
huis. Dit beurde haar enorm op. 

Voor Maria had ze een speciale plek in haar 
hart. Altijd was Maria in haar gedachten. 
Veel kaarsen heeft ze bij haar opgestoken 
voor iedereen die het ook maar even nodig 
had. Elk jaar zag ze uit naar de bedevaart in 
Kevelaer en de reis naar Lourdes heeft een 
diepe indruk nagelaten. 

Met verdriet in ons hart nemen we afscheid. 
We hopen dat ma nu weer bij pa is die ze nog 
altijd zo erg miste. Samen gaan we nu ver
der met een onuitwisbare herinnering aan 
haar leven. 

Uw belangstelling tijdens de ziekte en deel
neming na het overlijden van onze lieve ma 
en oma heeft ons erg goed gedaan. 
Wij danken U daarvoor dan ook van harte. 


