
Dankbare herinnering aan 

LAMMIGJE VAN DER WOUDE 

echtgenote van Frans Smienk. 

Geboren te Enschede op 18 november 1919, 
overleed ze, geheel onverwacht, 
op de leeftijd van bijna 69 jaar 

op 1 7 oktober 1988. 
Na de Eucharistie in de St. Jozefkerk op 

20 oktober deden we haar tijdens de 
,,laatste aanbeveling ten afscheid" uitgeleide. 

Daarna volgde de crematieplechtigheid 
te Usselo. 

Toen ze, samen met haar man Frans, de zorg 
had voor haar gezin, deed ze dat als een lieve 
vrouw en moeder. Ze was er de spil en toever· 
laat: ze konden altijd allemaal met hun verhaal 
bij haar terecht. En als ze er op uittrokken, 
ook naar het buitenland, was ze zeer ondeme· 
mend. Riky en Miny kunnen dan ook terugzien 
op een fijne jeugd. 
Moeder kon ook volop genieten: van haar hand
werk, het volksdansen en de vele kontaktcn in 
de wijk. Ze was dol op haar kleinkinderen, die 

bij haar altijd een streepje vóór hadden. En de 
mooiste dagen waren de feestdagen: dan had 
zij ze weer allemaal bij elkaar, thuis. 
Toen haar krachten afnamen, werd haar wereld 
ook kleiner. Elk bezoek was toen dubbel wel
kom. En de vrienden·van-ouds bleven gelukkig 
komen. 
Het ging haar de laatste ti.id weer wat beter. ze 
ging de afgelopen zomer weer mee naar de cara· 
van en ze was weer van de partij op de bejaar· 
densoos in het buurthuis. Des te overrompelen
der was dan ook haar plotselinge overlijden. 
"Tijd om afscheid te nemen was er niet. Dat 
doet ons allen veel verdriet." maar we geloven 
dat God, op wie ze als op een Vader vertrouw· 
de, haar in Zijn huis heeft opgenomen. 
Daar wacht ze op ons. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken allen, die ons hun blijken van deel
neming hebben gegeven na het overlijden en de 
uitvaart van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder en fijne oma. 

F. Smienk 
Kinderen en kleinkinderen. 




