


t 
In dankbare herinnering aan 

HENDRIKA WILLEMINA SMIT 

weduwe van 
JOHANNES BERNARDUS SMIT 

Zij werd geboren op 17 september 1899 aan de Brete
lerstraat te Ambt Delden. Zij overleed op 8 september 
1994 te Stad Delden, nadat zij was voorzien van het 
Sacrament van de Zieken. Op 13 september is in haar 
parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus voor haar de 
Uitvaart gevierd, waarna zij werd begraven op het kerk
hof van de parochie. 

Bij haar gezegende leeftijd van bijna 95 jaar is de naam 
"Opoe" wel heel toepasselijk. Met veel belangstelling en 
aandacht leefde zij met haar 8 kleinkinderen en 15 ach
terkleinkinderen mee. Zij was altijd en overal binnenshuis 
te vinden en wij zullen nooit vergeten hoe belangrijk 
Opoe het schoonmaken vond. 
Op 9 mei 1919 trouwde zij met Opa. Zij hadden het 57 
jaar goed met elkaar. Uit hun huwelijk werd hun dochter 
Anne geboren, onze Ma en Oma, die op haar beurt weer 
trouwde met Herman Blanken, die twee maanden gele
den gestorven is. 
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Het hart van Opoe ging niet uit naar het werk op de boer
derij. Zij hield meer van aardappels schillen, afwassen, 
schoenen poetsen en alles wat een huishÖuding aan 
werk meebrengt. Zij was gelukkig, als ze iets kon doen. 
Voor haar geestelijk leven ging zij graag naar de kerk. En 
toen dit niet meer kon leefde zij via de kerkradio mee met 
alle lief en leed binnen de parochie. Hierin vond zij steun 
er, kracht om haar eigen lot te kunnen dragen. 
Drie jaar geleden was zij zo ziek, dat zij voor verdere ver
pleging werd opgenomen in het verpleeghuis St. 
Elisabeth te Delden. Al gauw voelde zij zich thuis en 
genoot zij van de goede verpleging en van bezoek. 
Rustig en tevreden en ook heel dankbaar is zij gestor
ven. Zij mag nu leven in het hemels Vaderhuis. Aan haar 
leven te midden van ons zullen wij op onze beurt dank
baar terugdenken. 

Heer onze God, wij danken U voor alles, 
wat U ons gegeven hebt door het leven van Opoe. 
Laat het eeuwige licht haar verlichten 
en zegen allen, die haar lief waren. Amen. 

Voor Uw blijk van medeleven, ondervonden na het over
lijden van mijn lieve Moeder en onze zorgzame Opoe, 
zeggen wij U langs deze weg onze oprechte dank. 

Fam. Blanken 


