
In alle stilte ben je weggegaan, 
maar je blijft in ons verder leven. 



Ter nagedachtenis aan 

Adriana Maria Cornelia Smeets 

Corrie 

Geboren te Batavia Oakarta) op 6 februari 192 J. 
Sinds 10 maart 1983 weduwe van 

Petrus Theodorus (Piet) van Beek 

Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken over
leden te Enschede op 11 februari 1998. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel 
van 't Dr. Ariënstehuis namen we op 16 februari 
afscheid van haar. 

Gehuwd vlak na de oorlog werden haar 7 kinde
ren geboren. De functie van haar man als beroeps
militair bracht met zich mee dat ze vaak moesten 
verhuizen, waardoor het extra moeilijk werd om 
sociale kontakten te leggen . En door zijn veelvul
dige afwezigheid kwam de dagelijkse zorg voor 
het gezin grotendeels op háár neer. Bovendien 
hebben de ervaringen in het Jappenkamp in Indo
nesië een blijvende invloed gehad op haar leven 
en daardoor ook op dat van haar gezin: doordat zij 

zich vaak afsloot voor anderen, zich vastklampte 
aan wat zij had, vooral aan haar kinderen en 
ondanks haar goede wil de warmte miste om 
anderen voor zich in te nemen omdat het voor 
haar moeilijk was het kringetje van haar levens
cultuur te doorbreken ... 
Zij moet daar ook zelf onder geleden hebben. 
Toen haar kinderen hun weg in het leven gevon
den hadden heeft zij met haar man nog wat mooie 
reizen gemaakt. Maar toen hij vroegtijdig stierf 
voelde ze zich in de steek gelaten en viel ze terug 
in haar eenzaamheid, die noch haar kinderen 
noch haar kleinkinderen die haar zo aan het hart 
lagen konden doorbreken . Ook niet toen ze zich 
vestigde in de gemeenschap van 't Ariënstehuis, 
waar ze haar laatste levensfase doorbracht. 
Zij ging verlangen naar haar levenseinde, maar 
gelovend dat het leven verder reikt dan de dood 
ontving zij heel bewust de sakramenten der 
zieken en gaf zij haar leven terug in Gods handen. 
Mét haar vertrouwen wij, dat God haar genadig 
zal ontvangen en haar nu die vrede en vreugde 
zal geven, die Hij alleen geven kan en waarnaar 
zij hier op aarde zo rusteloos gezocht heeft. 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter ge
dachtenis aan haar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


