
In dankbare nagedachtenis aan 

JOHANNA GERDINA SMIT 

weduwe van 

JOHANNES LEONARDUS VAN RIJN 

Zij werd geboren op 1 O maart 1916 te Lonneker. Na 
een welbesteed leven overleed zij op 5 mei 1994. 
Zij werd op 9 mei te ruste gelegd naast haar man 
op het parochiële kerkhof te Deurningen. 

Spontaan met een hart vol goedheid was zij een 
graag geziene moeder en oma. Zij was bescheiden 
van aard en drong zich zelf niet op de voorgrond; en 
dankbaar ontving zij de hulp die haar werd aange
boden. 
Zij heeft haar leven hard gewerkt samen met haar 
man. maar daarin tegen een gelukkig huwelijk 
gehad, waaruit elf kinderen zijn geboren. 
Tot dat haar man vrij plotseling kwam te overlijden, 
dit heeft veel van haar gevergd. 
Nu stcnd zij er alleen voor maar met haar zoon 
Bertus en de hulp van haar dochter Annelies en 
haar man Theo die naast haar woonde heeft zij de 
moed niet opgegeven en heeft zij alijd weer gepro
beerd om van het leven te maken wat er van te 
maken viel Haar uitspraak was nog wel eens, ieder 

mens krijgt kracht naar kruis en we zetten het beste 
beentje voor. 
Ook de laatste jaren had zij nog wel eens te kampen 
met ziekte, wat heel veel van haar lichamelijke 
krachten vergde. 
Nu het voorjaar weer was aangebroken, waar zij zo 
intens van kon genieten, hoe alles weer begon te 
groeien en te bloeien is onze moeder en oma toch 
vrij onverwachts van ons heengegaan naar Gods 
vaderhuis om weer samen verenigd te mogen 
wezen met onze vader en opa. 

Hielige Maria Koningin van de vrede geef aan onze 
ouders het verdiende loon in het hiernamaals, waar 
zij samen hier op aarde zo hard voor gewerkt 
hebben, en laat ze nu samen deelnemen aan uw 
heerlijkheid. 

Haar handen hebben voor ons gewerkt. 
Haar ogen hebben ons gevolgd. 
Haar hart heeft voor ons geklopt. 
Als het leven lijden wordt. 
Is sterven een gewin. 
Wij zullen haar erg missen. 

Voor de vele blijken van belangstelling ondervon
den tijdens de ziekte en na het overlijden van onze 
moeder, oma en overgrootmoeder, zeggen wij u 
onze hartelijke dank. 

Kinderen, klein· en achterkleinkinderen 




