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Ter herinnering aan 

Johan Smudde 
Johan Hendrikus Antonius 

echtgenoot van Marietje Kiewik 
Maria Walfrieda 

Geboren op 21 april 1924 te Losser 
Over1eden op 25 juni 2005 te Enschede 

Zijn hele leven heeft Johan gewoond op zijn 
geboortegrond. Hij was met hart en ziel aan 
die plaats gehecht. Daar nam hij de boerderij 
over van zijn vader en breidde die verder uit. 
Samen met Marietje zijn vrouw, was hij geluk
kig op die plek. Zijn werk was tegelijk zijn lief
hebberij en hij was er trots op wat hij had 
bereikt. Hij was een harde werker. Johan 
hield van gezelligheid en had graag mensen 
om zich heen. Hij was gehecht aan zijn fami
lie en wilde die band ook hooghouden. Hij 
was een man die humoristisch uit de hoek 
kon komen; soms heel onverwachts. Ook was 
hij een liefhebber van de natuur en van de 
jacht. Daar kon hij echt van genieten. 
Johan was ook een gelovig mens. Hij besefte 
dat hij het leven had gekregen en vond het 
vanzelfsprekend God te bedanken voor al wat 
hem geschonken werd. 

Trouw en degelijkheid stonden bij hem hoog 
in het vaandel. Hij verwachtte dat ook van 
anderen. Hij beschikte over een goede 
gezondheid tot hij ineens klachten kreeg met 
ZiJn hart. Na een hartoperatie in Nieuwegein 
pakte hij zijn werkzaamheden weer op. Wel 
besefte hij dat het wat rustiger aan moest 
Ruim een jaar geleden kwamen de eerste 
tekenen dat het met zijn gezondheid niet 
goed ging. Vanaf die tijd heeft hij het zieken
huis meerdere keren gezien. In huis werd 
alles gedaan om hem de nodige zorg te 
geven. Met de hulp van de thuiszorg en de 
goede zorg van anderen, speelde zijn vrouw 
het klaar dat hij ook de laatste tijd in zijn 
geliefde omgeving kon doorbrengen. 
Kort voordat hij stierf heeft hij afscheid kun
nen nemen van zijn thuis en van zijn dierba
ren. Dat deed hij welbewust. Hij had er vrede 
mee dat hij het aardse ging verruilen voor het 
eeuwige. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na 
het over1ijden van mijn man, wil ik u van harte 
bedanken. 

Marietje Smudde-Kiewik 


