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Dankbare herinnning aan 

Geertruida Maria Wilhelmina Smellink 
sinds 25 augustus 1943 echtgenote van 

HENDRIKUS JOHANNES FLOOTHUJS 

ZiJ werd geboren te Beuningen (Gem. Losser) 
op 31 augustus 1910 en overleed, na voorzien 
te 2110 van her Heilig SJcrament der Zieken, 
in .Ziekenzorg• te Enschede 25 mei 1992. Da;igs 
voor Hemelvaart (27 mei) hadden we haar voor 
het laatst in ons midden tijdens de viering van 
de H. Eu('haristie, wa'fna we haar te rusten 

hebben gelegd op het kerkhof van de 
St. Nicholaasparochie te Denekamp. 

Ook al had Truus een gezegende leeftijd be
reikt, de pijn om haar gemis Is t'r niet minder 
om. Ze laat een lege plaats a('hter, zeker bij 
Henny, met wie zij bijna een halve eeuw bij· 
zonder gelukkig gt'trouwd was. Maar ook bij 
Louise en Henk en de kleinkinderen Miranda 
en Patrick wordt haar sterven diep gevoeld. 
De familie. haar buren en vriendinnen ervaren 
ook haar lege plaats. 

Z 11 was t't'O lieve en sterke vrouw, d ie steeds 
probeerde de ander tot steun te zijn, waarbij 
ze altijd het goede in mensen naar boven 
haalde. 

Vele jaren verzorgde zij mede het welfare-werk 
op .Gerardus Majella" en was zij een gewaar
deerd lid van het K.V.G. en de kegelclub. 

Haar diepe godsdienstzin is altijd de bron ge
weest . waaruit zij geleefd en gewerkt ht>eft. 
De aloude spreuk .ora et labora" (bid en werk) 
was voor haar een vaste leefrt>gel. Veel kracht 
heeft ze heel haar leven, zelfs haar laatste le
vensavond, gevonden in het bidden van hN 
rozenhoedje. Ook was ze nauw verbonden met 
de paro<'hiegemeenschap van de H. Nicolaas, 
die in haar een trouwe mede-gelovige verliest, 

Maar wij geloven dat zij bij God met ons allen 
verbonden blijft. Zo willen wij ook haar hier 
dankbaar gedenken. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand. wees 
haar en On7.e voorspraak. 

Voor uw blijken \'30 medeleven na het plot

seling overlijden van mijn lieve vrouw, onze 

moeder en fijne oma. zeggen wij U onze har
telij ke dank. 

De familie 


