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In dankbare herinnering aan 

JOHANNA MARIA SMIT 

Zij werd geboren op 24 mei 1905 te Ambt Delden. 
Gesterkt door het Sacrament van de zieken is zij overle
den op 2 februari 1996 in het verpleeghuis "St. Elisa
beth" te Delden. Na de viering van de Eucharistie in haar 
parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te 
Hengevelde op 7 februari , werd zij begraven op het kerk
hof van de parochie. 

Er is een einde gekomen aan het leven van iemand, die 
wij met vele namen kennen: Hanna, tante Hanna, 
"Hanna van de Smitbaas" en voor de kinderen was het 
oma. Deze vele namen geven misschien een beetje 
weer, hoe zij gesteld was op contacten met haar omge
ving. 
Hanna bleef met haar broers Gerard en Jan op het 
ouderlijk huis. Zij leefden in de sfeer en het klimaat van 
hun ouders verder. Hanna was wel de spil , om wie alles 
draaide. Zij verstond de kunst om vanuit de keuken de 
boerderij te runnen. 
Samen hebben zij in de oorlog veel goed gedaan. Met 
gevaar voor eigen leven namen zij onderduikers in huis. 
Vriendschap en dankbaarheid voor het leven hebben zij 
hiervoor hun hele verdere leven mogen ondervinden. 
Wie Hanna of Oma zegt, zegt ook bloemen. En vooral 

Franse geraniums. Hiervan kon zij eindeloos genieten. 
Haar tuin was haar trots. 
Hanna ging met haar fiets heel wat keren uit. De kerk, de 
familie, de bejaardensoos en de bejaardengym hoorden 
bij haar levensritme. Maar ze was zich goed bewust, dat 
dit ritme niet altijd zo bleef doorgaan. 
Gerard stierf in 1981 . En in 1992 moest zij haar ver
trouwde omgeving verlaten. Kort na haar vertrek naar 
het verpleeghuis in Delden stierf in 1993 Jan, die juist 90 
jaar was geworden. 
Dankbaar en tevreden liet zij zich verplegen. En nu zijzelf 
ruim 90 jaar was, nu is ook zij rustig en vol overgave 
gestorven op Maria Lichtmis. De kerk leest op deze dag 
de mooie woorden van de oude Simeon (Lukas 2:39): 
"Uw dienaar laat gij , Heer, nu naar Uw woord in vrede 
gaan: mijn ogen hebben thans Uw Heil aanschouwd." 

Heer onze God, geef dat Hanna en Oma nu Uw eeuwi
ge heerlijkheid mag aanschouwen. En geef, dat wij met 
gevoelens van dankbaarheid haar beeld en voorbeeld in 
ons hart bewaren. 

Voor uw belangstelling en medeleven, ondervonden tij
dens de ziekte en na het overlijden, zeggen wij u harte
lijk dank. 

familie Smit 


