
Ter dankbare herinnering aan 

GERHARDUS HERMANUS SMELLINK 

echtgenoot van 
Johanna Josephina Geertshuis 

Hij werd op 26 januari 1907 te Beuningen 
(Ov.) geboren. Hij ontving de ziekenzalving 
en is op 31 juli 1984 in "Oldenhove" te 
Losser overleden. Na de Uitvaartmis op 
4 augustus 1984 werd zijn lichaam be
graven op het parochie-kerkhof te Beu
ningen. 

Goede vader in de hemel, met grote dank
baarheid zie ik terug op mijn leven. Uw 
hand heeft ons, Annie en mij, in liefde 
samengebracht. Op 3 mei 1944 hebben 
wij voor het altaar aan elkaar trouw be
loofd. Wat zo'n woord inhoudt, heb ik 
door de jaren heen ervaren. 

We waren druk met ons bedrijfje om een 
mooi gezin op te bouwen. Maar daarnaast 
heb ik ook geprobeerd mij te geven aan 
het werk van de kerk en de samenleving. 

Dat kost tijd; dat kost moeite; maar als 
het eenmaal is volbracht geeft het ook 
voldoening. 

Dierbare Annie, nu ik terugkijk op al die 
jaren zie ik nog beter in, wat jij een grote 
steun voor mij bent geweest. Als een engel-

bewaarder heb je mij bijgestaan, mij be
geleid en beschermd. Vooral de laatste 
tijd was dit toch erg zwaar voor je. Ik 
leefde wel, maar ik besefte het niet meer. 
Toch kwam je me steeds opzoeken. Dat 
waren zeer moeilijke momenten voor je. 
Nogmaals hartelijke dank daarvoor. 

Beste kinderen, jullie hebt met grote inzet 
gewerkt aan ons nieuwe huis. Ik moest 
mijn ouderlijk huis vergeten; Het nieuwe 
huis was geriefelijk. Ik hield ook veel van 
jullie kinderen. In hen vond ik vaak me
zelf terug; ze waren me erg dierbaar. 

Ook breng ik dank aan Huize Gerardus 
Majella en Oldenhove. Zij hebben mij 
laten ervaren, waar de weg naar het para
diJs langs gaat. 

Een laatste groet: Leeft allen gelukkig 
en tevreden. 

Voor Uw blijk van medeleven, onder
vonden tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn lieve man, onze vader en 
opa, zeggen wij U hartelijk dank. 

J . J Smellink - Geertshuis 
Kinderen en kleinkinderen 

Beuningen, augustus 1984 




