
In dankhare hcnnnenng aan 

(j{ia Smits- CJ3euvink_ 
:Maria Jolianna Çeertruitfa 

Geboren op 3 december 1956 te Lo~ser en 
overleden op 21 december 2006 in l.os,er. 
Na d.: Uttvaam iering op 28 december tn de 

H. 'v1arta Geboortd..erl-. is zij 
gecremeerd te Usselo. 

Ria wc:rd geboren m Losser m de Meidoornstraat 
en als jongste dochter. I h:t gezin mc:t . haar r.~ee 
zussen en een broer w ao; nu compleet Ze groet de 
op m de geborgenheid van een hecht gc1.m .. J-.;a 
haar ~chooltijd vond I.C een werkknng waarhiJ ze 
ook nog één dag per week de school betocht. liet 
wa~ in deLe periode dat Ria Johnn} ontm~tte. 
()CJc ontmocting resulteerde in een gdukl-.ig 
hu\\Cltjk dat plaab \Ond op 1-t maart 1980. 
In dit jaar verloor ze ook haar vader Hun 
woonplaats werd Oldenzaal. ln 1982. op 26 jange 
leeftijd, werd ze voor het eerst geconfrontc:cnl met 
h;mr ·,wakke gezondheid / e werd getroffen door 
een hartinfarct daardoor J..·wam ze buiten het 
arbetd>pr~es te staan. Ze had destijds haar baan ~ 
het verpleeghuis te Lo!.ser. Ooi.: ondervonden R1a 
en Johnn~ problemen met hun kinderwens 
/c moesten samen hun verdriet vcrwerken van het 

vc:rhc:s 'an een doodgeboren kmdJe. 
Volmaakt gelukkig \varen ze dan ook toen l.ichelle 
\\Crd ec:borcn op 3 januari 1995, een c:ngcl met 
krullc;, het evenbeeld van Ria. Ria 1-.n:eg eindelijk 
het gduk dat haar toek\1am. 
Hard was de constatering 5 Jaar geleden dat 1e leed 
aan een elll!>tige 11ckte. Vol hoop is ze de strijd 
bc:gonnen en het leek dat ze dil gevecht LOU 
\lmnen. 
Tot voor 2 jaar tc:rug toc:n dc:zelfde zic:J..tc wederom 
aan de orde kwam. De laatste maanden kcfdc ze 
helemaal IOC naar de viering van haar 50st' 
verJaardag, die ze samen met haar l~milie h~fi 
mogc:n , i eren In de: 1v c:kc:n na haar v·c:rj<tardag g•_ng 
haar ge/ondheid z1endc:rogen achteruit. ten 
, crdere bc:handcling mocht niet meer baten en op 
21 december 'olgdc ze haar moeder m de dood die 
haar 3 maanden geleden is voorgega<1n, 

We laten huar achter in de handen mn 
God en m d.: oobl]heid van haar ouders. 

.. Mama bedankt voor ,\lies" 

Vv 11 danken u voor de getoonde belangstelling 
tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve vrouw en miJn lieve mama 

Johnn~ Smns 
Llehdlc 


