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Hij werd in Albergen geboren op 14 september 
1915. Voorzien van het sacrament der zieken, 
overleed hij op 31december1986 in het Streek· 
ziekenhuis te Almelo. 
Na een plechtige uitvaartdienst hebben wij op 5 
januari 1987 z'n lichaam te ruste gelegd op her 
R.K. kerkhof te Albergen. 

Tussen geboone en sterven van Herman 
Smienk ligt 'n zorgzaam en arbeidzaam leven 
van 71 jaren. 
In die jaren kreeg de zorgzaam vooral z'n beslag 
in de liefdevolle aandacht, die hij aan z'n vrouw 
Lien, z'n twee kinderen, z'n schoondochter en 
z'n twee kleinkinderen besteedde. 
Naast 't gezin heeft ook het werk 'n grote plaats 
in L'n leven ingenomen. Zo heeft hij hard en 
handig werkend jarenlang de kost verdiend als 
tc;xlielarbeider, totdat hij opz'n vijftigste, door 
ziekte gedwongen, 't kalmer aan moest gaan 
doen en terecht kwam in 't onderhoudswerk bij 
Jonge Poerink. 

Een en ander brach t wel met zich mee, dat de 
boog vaak gespannen was, maar gelukkig lag er 
voor Herman 'n prima ontspanningsmogelijk· 
heid in de T.V. en dan met name in 't kijken 
naar voetbal en natuurlijk mag niet vergeten 
worden z'n hartstocht voor de jacht. 
Helaas z'n toch al wankele gezondheid liet 
steeds meer te wensen over. Dat betekende ûe· 
kenhuis in en ziekenhuis uit, toenemende ge· 
brekkigheid en tenslotte vanuit z'n geliefde 
woning Hinvensweg 16 de laatste gang naar 't 
Streekziekenhuis te Almelo. 
Oudejaarsmiddag is hij daar, temidden van de 
dierbaren en helemaal verzoend met z'n lot, 
gestorven. 
Vanuit ons geloof in Jezus Christus vertrouwen 
wij erop, dat Herman nu voorgoed is opge
nomen in het h uis van ons aller Vader en daar· 
voor ons ten beste spreekt. 

Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en 
medeleven ondervonden na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

E. B. Smienk · Sieverink 
Kinderen en 

kleinkinderen 
Albergen, januari 1987. 


