


Een dankbare herinnering aan 

Johannes Bernardus 
Smeenk 

weduwnaar van 
Maria Hendrika Gelinck 

Hij werd op 13 maart 1908 te Aalten gebo
ren. Hij overleed in de morgen van dinsdag 
7 januari 1997 in het verpleeghuis 'De 
Molenberg' te Groenlo. De eucharistie bij 
zijn uitvaart vierden wij op 11 januari in de 
parochiekerk van de H. Calixtus te Groenlo. 
In de verwachting van de verrijzenis ten 
leven hebben wij hem daarna te ruste ge
legd op het r.k. kerkhof te Groenlo. 

In 1920 kwam hij naar het Eibergse Veld, 
waar hij met hard werken een boerenbedrijf 
opbouwde. Zijn werk was zijn hobby. Hij was 
een echt natuurmens die genoot van het 
leven buiten. Vaak was hij in het veld te 
vinden. Ook toen hij het wat rustiger aan 
moest doen ging hij er bijna dagelijks naar 
toe en kon dan stil genieten van alles wat er 
te horen en te zien was. 
Vader hield van zijn gezin en werkte er hard 
voor. Hij was tamelijk gemakkelijk en liet de 
opvoeding van ons, zijn kinderen, aan moe
der over bij wie dat in hele goede handen 

was . Het was voor haar in de eerste plaats , 
maar ook voor hem een zware slag toen zij 
in 1959 invalide werd. Vele jaren heeft hij 
haar liefdevol verzorgd. Zijn geloof was hem 
dierbaar, een meelevend parochiaan die 
zijn kerkgemeenschap metterdaad steun
de. 
Met het klimmen der jaren werd zijn gezond
heid minder, zowel lichaam als geest. Heel 
lang wist hij zich thuis nog te handhaven , al 
was het niet altijd even gemakkelijk. Uitein
delijk vond hij, bijna een jaar geleden, een 
goede plek in 'De Molenberg', waar hij liefde
vol werd verzorgd en waar hij zich gaande
weg beter thuis ging voelen. In vrede is hij 
daar op de gezegende leeftijd van 88 jaar 
van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar dat 
hij zo lang de onze mocht zijn, wij zijn 
dankbaar voor alles wat wij door hem heb
ben mogen ontvangen. Moge hij nu voor 
altijd thuis zijn in het huis van de Vader en 
rusten in vrede. Moge hij samen met onze 
moeder en oma ook een warme plaats hou
den in ons hart. 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens 
zijn leven en na zijn overlijden zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


