
In dankbare herinnering aan 

Annie Smidt • Juninck 

sinds 2 februari 1993 weduwe van 

Alphons Smid!. 

Zij werd geboren op 27 november 1940 te Lonneker. Voorzien van de H. 
Sacramenten der Zieken is zij op zaterdag 12 juni 1999 van ons heen
gegaan. Wij hebben haar op woensdag 16 juni, na een plechtige 
Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Drieëenheid te 
Oldenzaal, ten ruste gelegd op de begraafplaats aan de Hengelosestraat 
aldaar. 

De bloemen bloeiden, het water kabbelde in de vijver en de zwaluwen 
vlogen hoog aan de hemel boven het land van de Dinkel en de Regge 
toen we Annie moesten loslaten en wij bij haar heengaan vol verbijste
ring en ongeloof in het niets staarden. Een heengaan, waartegen zij, 
samen met de medische staf en verplegend personeel van het M.S.T., vier 
weken lang op de woelige baren van de afdeling Regge hard gevochten 
heeft Echter het was een ongelijke strijd waarbij het vastklampen aan 
een strohalm eerder regel dan uitzondering was. 

Annie was een strijdige vrouw voor al wat rechtvaardig en goed was in 
dit aardse leven. Een leven dat zwaar werd getroffen door de dood van 
haar man Fons. Na geruime tijd zag ze het leven weer positief tegemoet. 
Dit mede door de geboorte van haar eerste kleinkind Sebastiaan, de 
kennismaking met Hans en zijn familie en niet te vergeten de positieve 
instelling van Ellen en Chuck, Vincent Marco en Anke, haar buren, 
vrienden en vriendinnen met familie. 

Nu dit leven een smartvol en triest einde heeft gekregen is er ook een 
einde gekomen aan haar plannen en ideeên. Ze wilde toch zo graag 
deze zomer in de mooie natuur fietsen met haar kinderen, de kleine 
Sebastiaan, Hans en familie. Een nieuwe fiets stond al gereed onder de 
nog steeds trouw bewaarde racefiets van Fons. 

Annie was een meesteres met naald en draad. Velen hebben van haar 
kennis, raad en daad genoten. Ze was ook altijd behulpzaam en niet 
alleen met kleding. Ook de inzet bij haar ouders en broer Gerhard in 
Lonneker, de niet aflatende hulp bij Ellen, Chuck en Sebastiaan in het 
westen zullen ons allen nog lang heugen. Al was het alleen maar haar 
opmerking van "dat zal ik wa efkes doon'. 
Annie was ook een vrouw die met weinig middelen veel moois kon 
maken. Als ze vroeg van 'Maik doa 'n stek'ke van hèmm' stond er het 
volgend jaar een pracht plant. 
Naast al haar huis·, tuin-, gezin-, en familiewerk was ze ook nog sportief. 
Badminton was haar geliefde sport. 

Laten wij in onze gebeden aan God vragen dat Annie met haar man 
Fons de lach van de kleine Sebastiaan mogen horen vanuit het hierna
maals. 

Lieve Ma en Oma, hoe moet het nou verder? We zullen je heel erg 
missen, maar de gedachten aan jouw vele goede voorbeelden zullen 
ons sturen op de weg die jij, allerliefste Ma, ons bent voorgegaan. 

Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens haar leven, kortstondig 
ziekbed en uitvaart danken wij u oprecht. 

Oldenzaal, woensdag 16 juni 1999 

Ellen en Chuck, Sebastiaan 
Vincent 
Marco en Anke 
Hans en de kinderen 

Mijn laatste groet is aan hen 
die mij kenden en liefhadden. 

Annie 




