
t Een dankbare herinnering aan 
Aleida Geertruida Mana Smit 
"Ida" 

ZiJ werd geboren te Netterden, op de 
"Schriek", op 20 november 1905. 
Z1J was echtgenote van Herman J.J. Baak 
van 4 oktober 1938 tot 22 december 
1973. Z1J overleed op 31 juli 1995, op 89-
iarige leeftijd, in "het Wiedenbroek" te 
Haaksbergen. 
Ten afscheid vierden wij de H. Eucharis
tie in de parochiekerk van de H. Mattheus 
te Eibergen, waarna wij haar te rusten 
hebben gelegd op de R.K. begraafplaats 
aan de Borculoseweg. 

Mama's karakter werd gevormd in een 
warm gezin in Netterden, op "de Schriek". 
Ze was de oudste van het gezijn Smit. 
Haar positieve kijk op mens en samenle
ving. mede ontwikkkeld gedurende haar 
pensionaatstijd in Denekamp, heeft haar 
haar hele verdere leven gekenmerkt. 
Daarnaast bezat mama een innerlijke be
schaving, die ze tot haar levenswijze 
maakte. 
In de periode dat ze haar broer Ben hielp 
in de slagerij in Eibergen leerde ze papa 

kennen. Samen bouwden zij vanaf 1938 
op "Baak" aan hun gezin, dat gezegend 
werd met twee zoons en zeven dochters. 
Groot was haar verdriet toen in 1973 papa 
stierf. 
Gastvrijheid en verdraagzaamheid waren 
voor mama wezenlijk. Haar tafel en haar 
huis werden haar nooit te klein. Ze leefde 
zich graag uit achter haar piano en het 
samen er bij zingen bracht in ons gezin 
veel plezier en versterkte de hechte band. 
Mama was trots op de boerenstand en 
bracht dit op vele manieren in haar wer
kende leven tot uitdrukking. 
In het proces van dementeren heeft zij 
langzamerhand veel van haar persoonlijk
heid prijs moeten geven. Dat deed haar 
merkbaar pijn. 
De zorg die zij altijd voor anderen had 
mocht mama in de laatste moeilijke le
vensjaren ook zelf ervaren. 
Haar visie op leven en welzijn bracht 
mama ons bij aan de hand van het vol
gende gedichtje: 

"Wees tevreden met Uw heden, 
met Uw staat, Uw stand, Uw kruis. 
Meer gestreden, meer geleden 
wordt in menig ander huis." 


