


t Een dankbare herinnering aan 

Allegonda Catharina Euphemia 

ten Wolde 

die geboren werd op 16 april 1905 te Lonneker. 

Ze was gehuwd met 

ANTONIUS SMIT 

die in 1989 overleed. Op 6 juni 1993 overleed zij, 
na voorzien te zijn van het Sakrament der Zie
ken, in St. Maartsens-stede te Losser. We heb
ben haar op 9 juni, na een Eucharistieviering in 
de Maria Geboortekerk, naar het r.k. kerkhof al
daar begeleid, waar zij nu rust bij vader. 

Nu wij afscheid moeten nemen van moeder van 
oma Smit, zijn we ons ervan bewust dat een 
sterke vrouw van ons is heengegaan. 
Daarom was het afscheid ook moeilijk. Voor 
haar omdat ze zo hechtte aan het leven, aan al 
haar kinderen, haar klein- en achterkleinkinde
ren. Maar ook allen die haar omringden in St. 

Maartens-stede, zoals de zusters en broeders die 
haar liefdevol verzorgden. En ook de medebe
woners en kanissen. Ze genoot nog zo van het 
leven met haar opgewekte karakter. 
En voor ons die haar moeten loslaten is het 
moeilijk omdat ze zoveel liefde, zoveel vriend
schap en zorg wist te geven. Ze leefde mee met 
het wel en wee van ons allen. 
Moeder heeft een leven van hard werken, van 
veel zorg achter zich. De zaak die ze opbouwde, 
samen met vader en dan het grote gezin, waarin 
zij de spil was. Ze hield tot het laatst van mooie 
kleren, maar vroeger wilde ze ook dat haar kin· 
deren mooi gekleed waren. Daarom naaide ze 
soms tot midden in de nacht 
Moeder heeft ook van jongs af aan vader zor
gend terzijde gestaan. Graag hadden we haar 
nog wat mooie jaren gegund. 
Dankbaar bevelen we haar nu aan bij God, dat zij 
mag leven in Zijn liefde en Zijn Vreugde, samen 
met vader die haar 1s voorgegaan. 

We danken U hartelijk voor uw medeleven, be
toond tijdens de ziekte en na het overlijden van 
onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, 
groot- en overgrootmoeder. 

Haar kinderen, klein-en 
achterkleinkinderen 




