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Een blijvende en dankbare herinnering aan 

Antonius Johannes Smellink 

die op 24 januari 1918 in Ootmarsum 
geboren werd. Hij was 52 jaar gehuwd met 

Marijke Kingma. Op 30 november 1999 
overleed hij plotseling in het verzorgingshuis 

St. Maartens-Stede te Losser. 
We hebben hem op 4 december, na de 

Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk. te 
rusten gelegd op het R.K. kerkhof. 

Nu we zo plotseling afscheid moeten nemen 
van Johan, van onze zorgzame vader en opa, 
doen we dat met veel verdriet. Toch zal hij in 
ons hart blijven voortleven, zoals hij met ons 
geleefd heeft. 
Samen met moeder droeg hij zorg voor ons 
gezin. Altijd stond hij klaar om de kinderen te 
helpen. Hij stond hen met raad en daad 
terzijde. Hij was ook heel gek met zijn klein· 
kinderen. Hoewel hij vroeger misschien liever 
een ander beroep had gekozen, werd hij door 
zijn ouders gestimuleerd om politieagent te 
worden. 

Tot 1974 heeft hij dat beroep met name hier 
in Losser uitgeoefend. Zo zullen velen hem 
kennen in het dorp. Hij had een moeilijk 
karakter, waardoor hij zijn gevoelens niet kon 
uiten. Dat was voor hem zelf en ook voor 
anderen niet altijd gemakkelijk. In het vereni
gingsleven heeft hij zich actief ingezet, met 
name op bestuurlijk gebied. Zo was hij vanuit 
de muziekfederatie medeoprichter van de 
muziekschool. En in St. Maartens-Stede was 
hij voorzitter van de cliëntenraad. Toen ruim 
vier jaar geleden moeder ziek werd, was dat 
voor hem een zware slag. Zij was altijd de spil 
in het gezin en hij steunde op haar. 
Noodgedwongen moest hij toen verhuizen 
naar St. Maartens-Stede, waar hij toch de 
nodige afleiding vond. In september maakte 
hij nog een reis naar Lourdes, waar hij van 
genoten heeft. Onverwacht is hij nu aan zijn 
laatste reis begonnen. Moge hij na dit welbe
stede leven, opgenomen zijn bij God, in Zijn 
Vreugde en Zijn Liefde. Johan, vader, opa 
bedankt voor alles. Rust in vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond na het onverwachte overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa. 
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