
Ter d3nkbare herinnering a3n 

Jan Smellink 
echtgenoot van 

Lies Harcman. 

Hij werd geboren op 14 februari 1921 en is 
voorzien van de Sacr;iml'nten der Zieken over
leden op 13 november 1987. W11 hebben hem 
ter ruste gdegd op het kerkhof re Rossum. 
Daar wacht hiJ op de verrijzenis . 

Opgegroeid aan de raad van her Vohcrbroek 
als oudste ?:OOD van een gezin van tien kiode
n•n werd Jao volgens oud gebruik opvolger 
op het bednjf van zijn ouders. HtJ genoot van 
de vrijheid die htj als boer had en van jongs 
af aan was bij gewend in zijn vrije tijd rond 
te zwerven en te j3gen in dat mooie s1uk1c 
van Gods schepping. Ook later toen hij ge
trouwd was eo eveneens vader van tien kin
deren werd, waar hij alle :r.org en liefde aan 
gaf, behield hij die trek naar htt Volterbroek 
van zijn jeugd. 

Hij deed er alles aan om te zorgen da t het 
zijn gezio goed ging, zowel floancH!cl als huise
lijk. De naoberplicbten waren hem hclllg. Graag 
had hij gesprekken met zijn naobers en hij kon 
genieten van de Twentse humor waar hij zel f 
ook zijn deel aan bijdroeg. Hij had een goede 
kijk op ht>t boerenbedrijf en met hart eo ziel 
was hij zelf boer. 

Lichamelijk was l1i1 sterk en ziek was h11 nooit 
Des te erger was het voor hem dat zo gelel
del1jk aan zijn geestl'liJke vermogens hem In 
de Stet'k lieren. zodat hij tensloue helemaal 
hulpbehoevend werd . God alleen "eet w3t dit 
innerlijk voor hem heeft betekend. 

Door de toegewijde zorg \'an z110 vrouw kon 
hij oog een paar jaar rhuis bli1•en. De laatste 
maanden van i1jn leven bracht ht) door in de 
Oldenhove waar 1111 omringd door zijn kinderen 
en echtgenote zijn le\'en terug gaf aan God. 

Diep io Zijn binnenste was het gdoof 10 God 
gt-worteld en Gods geboden waren voor hem 
vanzelfsprekend Deze houding kon hij samen 
met Zijn echrgenote ook overbrt>ngen op Zijn 
kinderen zonder daar vaak O\'er te spreken. 

Lieve vrouw en kinderen. Mijn levensboek is 
gesloten. Ik dank 1ullie voor alle zorgen co 
genegenheid voor mij vooral in die laatste 
moeihjh jaren. Bewaar de goede sfeer van ons 
gezin. Vanuir de hemel zal ik jullie ,·oorspre
ker ziJn bij God. In onze gebeden zullen we 
altijd samen zijn tot we elk.ar terug zien bij 
God. 
Maria , Moeder van Alcijddurende B11stand, bid 
voor ons. 

De familie Smellink dankt U allen hartelijk voor 

het medeleven tijdens de ziekte en het over

lijden van onze dierbare man en vader. 


