


Ter hennnering aan 

Johanna Maria Smidt - Elferink 

Een moeder, die verdiend tot in lengte van 
dagen met N rbied en liefde 

herdacht te worden. 

Op 3 oktober 1910 werd zij in Losser geboren. 
Zij ontving de ziekenzalving en is op 24 sep
tember in het b11zijn van haar kinderen rustig 
ingeslapen. Op 29 september is na de uitvaart
dienst haar lichaam te ruste gelegd op de 
begraafplaats aan de Hengetosestraat te 
Oldenzaal. 

Moeder was een persoon waar Je niet omheen 
kon. Haar levenstaak was haar gezin. Al haar 
aandacht ging uit naar vader en de kinderen. 
In Oldenzaal was ZIJ voor velen een bekend en 
markant persoon; iedereen vriendehJk groe· 
tend, op weg naar het zwembad. Haar zwemdi· 
ploma behaalde zij op 60 jange teeft1Jd. 
Toen haar lichaam haar herhaaldehJk in de 
steek liet. moest zij het zwemmen opgeven. 
Haar geloof 1s haar grote steun geweest. Vooral 
na het overlijden van haar schoondochter 
Hennie, waar ze veel verdnet om had. 

In de Plechelmusker1< had zij heel duidelijk haar 
•e1gen plek". Tot het laatste moment zat zi(elke 
zondagmorgen vooraan in de ker1<. Toen z11 zelf 
niet meer kon lopen, werd ziJ door haar kinde
ren gebracht. Symbolisch was haar laatste keer 
tijdens het Plechelmusfeesl.. 
Toen vader is overleden heeft zij hem heel erg 
gemist. Haar interesse voor het leven werd 
minder, haar lichaam wilde niet meer 
De grote strijd, dat ze niet meer kon praten, 
moest ze langzamerhand opgeven. Ze berustte 
hier uiteindelijk in en sprak met ons d.m.v. haar 
handen en haar ogen. 
In de Mariahof, waar zij vijf jaar heeft gewoond, 
werd zij heel liefdevol verzorgd. Iedereen hield 
van haar door haar vnendeliJkheid en haar 
eigen wil. Het was haar "thuis" waar de kinde
ren en kle,nlonderen graag kwamen' Moeder 
bedankt dat Je er albJd voor ons was. We zullen 
je nooit vergeten. Doe vader de groeten. 

"Het is goed geweest. Ik ga naar vader toe. 
Voor degenen die achterblijven: TOl,TOl,TOll" 

Voor uw bhJken van medeleven biJ het overlij· 
den en de uitvaart van onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma. zeggen wij u allen onze 

oprechte dank. 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, 29 september 1998 


