


In dankbare herinnering aan 

Johanna Josephina Smellink-Geertshuis 

Moeder werd op 29 maart 1909 in de Lutte 
geboren en is na een leven van hard werken en 
vele hindernissen op de gezegende leeftijd van 
92 jaar op 28 december 2001 rustig ingeslapen. 

Als een der oudsten van een groot gezin moest 
moeder al op jonge leeftijd bijspringen in het 
huishouden en bij het werk op de boerderij. 
Toen ze in 1944 trouwde met Pa en verhu isde 
naar Beuningen, heeft ze andermaal de handen 
uit de mouwen moeten steken om samen met 
Pa hun boerderijtje draaiende te houden. Ook 
heeft ze haar schoonouders tot aan hun dood 
verzorgd. 
Tijdens haar leven heeft ze zoals gezegd vele 
hindernissen moeten overwinnen in de vorm van 
verlies van hun oudste kind, operaties en zieken
huisopnames, maar steeds wist ze er weer 
bovenop te komen om haar man en gezin te 
kunnen verzorgen. 
School cq. studeren vond ze heel belangrijk. Ze 
gebruikte vaak opa's uitspraak: "Keender leart 
wat, aenders wo 'j net zukke dreksleppers as wie 
dat waar'n". Ze was er uiteindelijk trots op dat 
ze ons allemaal gelukkig zag in ons werk en onze 
gezinnen. Ze heeft genoten van haar kleinkinde
ren, altijd had ze een luisterend oor! 

Tot 1980 heeft ze met Pa en ons gewoond in de 
oude boerderij . Wat waren ze trots dat Gerrit , 
samen met hun, het nieuwe huis wist te realise
ren. Helaas hebben ze daar samen niet lang van 
mogen genieten, omdat Pa ernstig ziek werd. Dit 
was voor haar een grote schok, en het feit dat ze 
zijn verzorging uit handen moest geven heeft ze 
nooit echt kunnen accepteren. Ook het verlies 
van Lide, haar schoondochter, heeft bij haar 
diepe wonden achtergelaten. Toen we haar dit 
vertelden was haar eerste reactie: "Woarum Lide, 
ik har 't zoo good kunn 'n wochten". 
Toen moeders gezondheid minder werd en ze, 
na een zoveelste ziekenhuisopname thuis, niet 
meer kon worden verzorgd is ze verhuisd naar 
het verzorgingstehuis GERHARDUS MAJELLA te 
Denekamp. Hier heeft zij de laatste 6,5 jaar van 
haar leven een uitstekende verzorging mogen 
genieten. Ze was tevreden met deze oplossing. 
Op vrijdag 28 december 2001 is ze rustig inge
slapen. 

Moeder, oma bedankt voor alles wat je voor ons 
gedaan en betekend hebt. Je bent nu, zoals je 
zo graag wilde, weer samen met Pa. 

Wij danken u allen voor uw blijken van medeleven. 

De kinderen en kleinkinderen 


