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In liefde en vriend~chap blU\en 

we denken aan 

Maria Aleida Smellink 
weduwe van 

GERARDUS HE\IDRlkLS GROTE PUNT 

ZIJ werd geboren te Beun•ngen 19 decem
ber 1914. Op 21 december 19SQ overleed 
ziJ na voorzien van het H Sacrament der 
Zieken. Op 27 december d.o v hebben WiJ 
tijdens de \'iermg van de H. Eucharistie af
scheid van haar genomen waarna we haar 
ter ruste hebben gelegd op het r.k. kerk· 
hof te Denekamp. 

Te leven is een gunst te weten hoe een 
kun't. Zij heeft de kunst van het leven 
verstaan. Samen met vader heeft ze slech
te en goede 111den gekend altijd hield ze 
de moed erin . en voor reder had ze een 
troostend woord. 
Toen haar liefhebbende man in 1976 van 
haar heen gmg storcte haar wereld in. 
maar het leven ging verder en zo langzaam 
aan kwam ze haar verdriet 1e boven. Haar 
man bleef altijd een grote plaats in haar 
hart behouden 
Ze heeft 73 gezonde jaren gehad, ze heeft 
gevochten voor hel leven. Toen ze ziek 
werd lier ze alles over zich heen komen. 

ze klaagde nooit ondanf..s hec besef dat 
haar leven op aarde binnenkorc afgelopen 
zou z11n· Ze durfde de dood onder ogen 
te zien. in de berusting dat haar aardse 
leven goed was geweest. Haar grootste 
wens is in \:ervulling gegaan. Ze w Hde 
thui\ haar veqaardag vieren en thuis ster
ven. 
Op 19 december is ze 75 1aar geworden 
de dag waar ze naar toe heef! geleefd en 
op 21 de.:ember is ze in alle rust gestor
ven Ze leefr verder in onze herinnering 
als een goede. lieve moeder, schoonmoe
der en oma die verder leeft bij God. 

Het gaar niet zo. dat je ineens de geest 
zult geven. 
Bij élk verdriet verlies je .kleine beetjes 
leven·. 
Er komt van lieverlee een lengte in de 
lij\.-n, met net te weinig fut om langer 
hier re blijven. 
En alle pijn en alle tranen die je schreit. 
ze zijn een duit in 't zakje van de 
eeuwigheid. 

Voor uw medeleven met drt voor ons zo 
droe\ig gebeuren zeggen wij U allen 
hartelijke dank. 

Familie Groce Punt 


