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Dankbaar voor alles wat hij voor ons 
heeft betekend, gedenken wij 

Max Smellink 

echtgenoot van Tonny Kok 

Hij werd geboren te Beuningen 
op 24 december 1916. 

Dankbaar voor de lange tijd dat hij 
bij ons was overleed hij te Enschede 

op 23 oktober 2005. 

Hij is geboren in een traditioneel plattelands
gezin, waar hij samen met zijn twee zussen en 
twee broers opgroeide. 
Hij ging op 14 jarige leeftijd al werken in 
Oldenzaal bij modehuis De Jong, waar hij op
klom van loopjongen tot etaleur om vervolgens 
filiaalchef te worden. 
In 1949 is hij , na een jarenlange verloving van
wege de oorlogsjaren, getrouwd met Tonny. 
Vorige week hebben wij hun 56-jarig huwelijk 
nog gevierd. 
In 1963 werd hij filiaalhouder bij de firma 
Klumpers in Enschede, waar hij samen met 
zijn vrouw vele jaren hard heeft gewerkt. In 

1968 moest hij noodgedwongen de zaak zelf 
overnemen. Deze eigen winkel was zijn grote 
trots. Alles moest er altijd perfect uitzien. Een 
afspiegeling van zichzelf: broek in een mes
scherpe plooi en haren glad gekamd. 
Een man met vaste waarden en gewoonten. 
Zo was hij 35 jaar collectant in de St.Jozef 
kerk. Ook maakte hij jarenlang deel uit van het 
bestuur van de winkeliersvereniging van de 
Heurne. 
Trots was hij ook op zijn vier kinderen en klein
kinderen. Hij wilde altijd weten waar ze waren 
en wat ze deden. Als hij iedereen weer gezien 
had was hij gelukkig. 
Heel veel moeite heeft hij gehad met het feit 
dat hij niet meer alles zelf kon doen en afhan
kelijk was van anderen. 

Dankbaar zijn wij dat hij door de liefdevolle 
verzorging van Mama en omringd door al zijn 
kinderen uiteindelijk toch rustig is ingeslapen. 
Tevens willen wij u allen bedanken voor de 
steun en medeleven in deze dagen. Het geeft 
ons veel troost en steun. 

T. Smellink-Kok 
Kinderen en kleinkinderen 

Enschede, oktober 2005 


