
Er zijn geen woorden voor een zieke 
van wie je weet, hij redt het niet. 

Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen, 
je bent bevangen door verdriet. 

Toch ben je dankbaar voor het einde, 
dat na zoveel moedig strijden kwam, 

omdat het niet alleen zijn leven, 
maar ook zijn lijden overnam. 

t 
In dankbare herinnering aan 

Sjef Smellink 

echtgenoot van Annie Smellink • Welhuis 

Hij werd geboren op 20 april 1926 te Deurningen. 
Hij is overleden op 21 mei 2002 te Denekamp. Na 
de uitvaartdienst op 25 mei 2002 in de parochie
kerk H. Nicolaas werd hij te ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof te Denekamp. 

Een goede lieve man, vader en opa is van ons 
heengegaan. 

Sjef groeide op in een boerengezin met 4 kinderen, 
waar hij van het buitenleven op de boerderij 
genoot. 
Hij leerde Annie kennen, met wie hij trouwde in 

1955. Hij werd vader van 3 kinderen, Elly, Rita en 
Jos. 
Ze woonden in Oldenzaal waar Sjef werkte bij de 
gemeente Oldenzaal. Nadat hij in de VUT kwam en 
de kinderen uit huis waren, zijn ze samen naar 
Denekamp verhuisd. 
Zijn gezin was het belangrijkste in zijn leven. Alles 
had hij voor zijn vrouw en kinderen over. Hij was 
een lieve opa voor Tanja, Manuel en Hugo. 
Sjef kon niet stilzitten en moest altijd wat te doen 
hebben. Zijn huis, tuin en auto zagen er altijd per· 
fect uit. Paarden, vakanties en fietsen waren zijn 
hobby's. Dit alles in de vrije natuur. Altijd actief 
bezig en daarom kon en wilde hij de spierziekte die 
10 jaar geleden begon, hem steeds verder sloopte, 
niet accepteren. 
Zijn levenslust veranderde langzaam in een over(e
vingsstrijd. Een vrije geest in een lichaam dat niet 
meer wil. We zijn blij dat hij verlost is uit zijn lijden, 
dat hij geen pijn meer heeft. 

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die 
hij van de Thuiszorg op de afdeling Singraven van 
het V.T.O. Denekamp heeft mogen ontvangen. 

't Is goed zo, pa bedankt ! 

Wij willen iedereen bedanken voor de warme belang
stelling die is getoond tijdens de laatste jaren en de 
steun die we ontvangen hebben in de afgelopen dagen. 

Fam. Smellink • Welhuis. 




