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Om te gedenken in uw gebeden 

BERNARDINA SMOOK 
sinds 1973 weduwe van 

GERHARDUS JOHANNES LOHUIS 

Zij werd 21 mei 1892 geboren te Hertme. 
Op de leeftijd van 87 jaar overleed zij, voor
zien van de heilige Sacramenten der Kerk, 
te Hertme 9 oktober 1979. Haar lichaam 
werd 12 oktober d.a.v., in verwachting van 
verrijzenis, ter ruste gelegd op het parochie-

kerkhof te Hertme. 

Haar leven stond getekend in werkzame 
bedrijvigheid en zorgende verantwoordelijk
heid voor huis en gezin, voor man en kin
deren . Vanuit het ouderlijk huis bewaren 
haar 13 kinderen het beeld van een lieve 
moeder, werkend en zorgend in de weer 
van de vroege morgen tot de late avond. 
Zij zu !!en haar welbesteed leven dankbaar 
gedenken . 
In dat ouderlijk huis bleef zij als liefdevolle 
moeder en oma het middelpunt waarnaar 
allen die haar dierbaar waren zich getrokken 
voelden. Terwijl zij zelf tot in haar hoge 
jaren, zolang het haar mogelijk was, graag 
heentrok naar hen; allen, kinderen en klein
kinderen hield zij in haar aandacht bij ver
jaardagen en alle wel en wee. 

Haar gevoel voor humor maakte haar ook 
tot een blij en blijmoedig mens, tevreden 
ook in de pijn en de ongemakken die haar 
ziek- zijn van haar vroeg. 
Bij haar kinderen en kleinkinderen in dat 
ouderlijk huis behield zij een eigen plaats, 
waar zij tot aan de voleinding van haar leven 
met liefdevolle en toegewijde volharding 
werd verzorgd toen zij zelf niet meer zorgen 
kon. 
Het is een voorrecht een moeder tot in haar 
87e levensjaar te hebben mogen behouden. 
En het is een grote dankbaarheid en vol
doening haar tot in haar laatste levensfase 
te hebben kunnen verzorgen en leiden tot 
een gelukkige voleinding. 

Moge de Moeder van Altijddurende Bijstand, 
Maria, tot wie zij zo vaak bad, haar nu in 
bescherming houden met haar voorspraak. 

Onze Vader Wees gegroet 

Voor uw deelneming na het overlijden van 
onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Fam . Lohuis. 


