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* 10 december 1936 
t 13 augustus 2004 



In liefdevolle herinnering aan 

Gerhardus J ohannes Maria 
"Gerard" Smellink 

Sinds 19 mei 1965 gchu»d met Siny grootc Bc,.:rl>org 

Op 10 d0ttmbcr 1936 werd Gerard geboren aan de Acht 
Zaligheden in de 'l\i'jsud'. Samen met zus D1nie en broer Jan 
groeide hij dur op. Latèr "crd er 'crhuisd na.ar de Grotc>trUt 
waar zijn ouders een groente.,.inlel bciooncn. Gerard bceon 
zijn "erl<zamc le\~n CttSl thuis in de goeoteuak en bij 
\ 'emrer op het Springend.tl in de ruin, duma b1J Vrcdestein 
in de fäbriel. 
In 1965 trouwde Gerard met Siny. Samen Ingen ze l\\ee 
Jcinderen; lnna "" Gerbcn. De eerste post die ze in hun 
nieu»bou»huis aan de V•n l.oostraat mgen, was een brief 
'an de Gemeente Ootmarsum. Hij lon da.ar aan de slag als 
medewerker buitendienst. Daarbij boorde ook het zoutstrooien 
in de winter. In de kou achterop de waseo. Later »erd dit 
comfortabeler tOèn de techniek er »as om vanuit de cabine de 
suooimachine te bedienen. Gerben vond het prachtig ab hij 
mee mocht. Een andere winteraetiviteit van Gerard 1us bet 
kaartjes '~rkopcn op de ijsbaan als 'de Kolk' was 
dichtge\Toren. Menig koud uurtje bracht hij daar door met een 
klein straalkacheltje. Met z'n vieren vorn1den ze een hecht 
gezin en was er naimte voor een lach en een traan. In de jaren 
tachtig begon Ellen deel u it te maken van bet gc.:in. 
Nu is hij dood. De dood waannee hij al vaker te maken had. 
H ij werkte jaren als grafdelver en Mm waar in de aula. 
H iervan kennen ook vele Ootniarsummcrs hem. 
Blij zijn wij, maar ook bij, dat hij de bruiloft van Gerben 
met Manon, nu bijna 2 maanden geleden, door zijn 
kenmerkende doorzettingsvennogen heen mee mogen mal-en. 

''Nooit klagend, altijd dragend" was van toepassing op hem. 
Genoten beeft hij en gesterkt werd hij door zijn bezoeken aan 
Lourdes. Eerst voor en samen met Jmia in 1999 en daarna in 
mei van dit jaar met Siny voor zichzelf. Na de1e reis ging de 
gezondheid van Gerard achteruit. Het bericht d.tt genuing uit 
zou blijven aan\.'3.afddc hij; ._..t zij zo. 't is nig a:i •ns0

. Hij nam 
al wel vast de regie in handen en regelde wat er na zijn 
O\'erlijdeo moest gebeuren. Zo "ilde bij ook nog graag, in het 
bijzijn '"" zijn gezin, de ziekenzahing onn=I.""'· Dit 
gebeurde op zaterdag 31 juli jl. Graag had hij mensen om zich 
been. Altijd al Tijdens zijn ziek zijn en daarna aan zijn 
ziekbed misschien nog wel meer. "De soep is op", zei h ij de 
laatSte dag tegen ons. De laatste nacht waren we bij hem. Du 
";tdc hij ook graag. Als iemand e'~ bc»oog. leek hij om 
zich he<n om te rien of "e er alletn331 nog "cl "aren. 

Op 13 augusrus 2004 stierf hij. \'Olgens zijn wens. thuis in zijn 
vertrouwde omboeving. Hier werd hij ook opi,oebaarJ. Vanuit 
huis begeleidden "ij hem op \\ocnsdlg 18 augustus d.o.v. 
naar de H.H. Simon en Judaslcrl in Ooun:trsum. Daarna werd 
hij te ruste gelegd op het R.-K. kerkhof aldaar. 

Wij "illen u bedanlcn \OOT uw belangstelling tijdens zijn 
ziekte en het medele\'eo dat wij na het 01 erlijden van Gerard. 
mijn man, onze vader en "opa" mochten onmangen . 

Siny Smcllink - groote Beverborg 

lmia 
Gerben & Manon 
Ellen & Erik Nijhuis 
Samu!, ftlerel 

Ootmarswn, 18 augustus 2004 
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