
In dankbare herinnering aan 

GERRITDINA JOHANNA MARIA SIEMERINK 

weduwe van Johan Simon Bonaventura Smit 

Geboren 26 november 1906 te Delden, over
leden 31 januari 1989 te Goor en begraven op 
het parochieel kerkhof aldaar op 3 februari 
1989. 

Liefde is niet te weten waar te zoeken of 
te gaan, maar liefde is heel moeilijk te ver
geten als het ophoudt te bestaan. 
Zoals zij heeft geleefd, zo Is zij ook gestor
ven, oprecht en in alle eenvoud, wars van 
alle vertoon temidden van hen die haar 
dierbaar waren en hen aan wie zij zich in 
vertrouwen had overgegeven. 
Moeder besefte dat vreugde en verdriet de 
keerzijden waren van een zelfde medaille, 
daardoor heeft zij ondanks de verliezen die 
zij In en aan haar leven leed en die als een 
rode draad door haar bestaan waren . ver
weven, toch de vreugdevolle momenten Intens 
kunnen genieten. 
Haar wat weerbarstige aard verborg een 
warm hart en een diep geloof. In een ge
lovig vertrouwen dat haar kenmerkte putte 
ze kracht uit de zekerheid dat alles en allen 
tenslotte in Gods plan waren opgenomen. 
Die zekerheid gaf haar optimisme en moed 
In haar bestaan waardoor ze in staat was 
te relativeren. 
Moeder hield van het leven, zelfs toen zij 
stukje bij beetje de kracht van haar lichaam 
verloren zag gaan en tenslotte geheel af
hankelijk werd van haar omgeving. Toch 
bleef zij telkens weer haar grenzen verleg
gen en richtte zich op dat wat haar nog 
bleef. Ondanks haar afhankelijkheid bleef zij 
zichzelf, wat ze zelf kon wilde ze zelf 

doen. ZIJ was dankbaar ten aanzien van hen 
d ie haar met name in haar laatste levens
fase, met liefde, zorg en aandacht omringden 
en waarin zij zich geborgen wist. 

Haar kaars is opgebrand. 

In een gelovig vertrouwen dat haar zo ken
merkte en met haar voorsprekers de H. 
Maria en de H. Gerardus mogen wij haar 
opgenomen weten In Gods eeuwige liefde. 

Voor Uw liefde, zorg en meeleven tijdens de 
ziekte en het overlijden van onze moeder 
en oma zijn wij U dankbaar. 

kinderen- en kleinkinderen 


