
In dierbare herinnering aan 

Hendrina Longina Maria (Ine) de Jong-Smit 

Mama is geboren 5 november 1923 in Hotel Smit Losser. 
Waar ze als oudste dochter van een groot gezin ter 
wereld kwam. Ze is 40 jaar getrouwd geweest met 

Gerard de Jong 
Papa 1s op 1 december 1994 helaas al overleden. 

Op 17 april 2005 om 12.1 O uur IS ze in Losser in haar 
eigen huis na een kort ZJekbed overleden. Na haar 

crematie zal ze bijgezet worden bij papa 

Mama vertelde met veel warmte over vroeger en al haar 
herinnenngen, waardoor we nooit het gevoel kregen 
·alweer". 
Die warmte had ze altijd bij ZJCh en straalde ze ook uit. In 
haar leven was iedereen bij haar welkom. Een paar meer 
aan tafel was nooit een probleem. Een van haar uitspraken 
was altijd: "waar er zeven eten, kunnen er ook acht eten, of 
negen of meer: Het mooiste vond ze altijd als alle kinde
ren met aanhang er waren. Genieten kon ze van al haar 
kinderen en kleinkinderen. 
Naast haar eigen kinderen en hun vrienden 'adopteerde' ze 
alle jongelui die over de vloer kwam. Iedereen noemde 
haar dan ook Ma de Jong. De vrienden van de kleinkinde
ren was hetzelfde lot beschoren en die generatie noemde 
haar oma. Fameus was haar snoeplade, begonnen als de 
snoepbak in de keukenkast, waar onze tantes ook graag 
een greep in deden. Iedereen wist de snoeplade feilloos te 
vinden. Ze had altijd wel ·iets lekkers· In huls. op de per· 
soon afgestemd en ongevraagd vond je dat overal terug, 
in je zak, in je weekendtas of ergens verstopt in de auto. 

Mama heeft ook zware jaren gekend, maar liet hier weinig 
van merken; ·1k los het wel op, daar hoeven anderen niets 
van te merken en zeker niet mee lastig te worden geval
len·. leder huisje heeft zijn kruisje. Ook over moeilijke 
zaken sprak ze niet graag, daar werd je alleen maar ·down· 
van. zei ze dan. Ze hield dat liever voor zichZelf. Ze was 
altijd sterk, voor ZJChzelf en voor anderen Voor mama 
ging het er dan vooral om dat anderen het plezie.rig 
moesten hebben, zij wilde liever zorgen voor dat pleZJer 
Dat zorgen was haar grootste plezier. 

Ze was er altijd. En altijd geinteresseerd. Heerlijk eigenwijs 
kon ze je allerlei adviezen geven. gevraagd en ongevraagd 
Tien keer zeggen. blijft altijd één keer hangen. zei ze dan. 
Eigenwijs en koppig, daar heeft ze ons. haar kinderen. ook 
het nodige van mee gegeven. Alleen had zij meestal toch 
wel gelijk. Ze was een vrouw van weinig woorden, ze wist 
dingen duidelijk te maken met een enkel woord of bhk. 

Ze wilde altijd graag reizen. In haar jonge jaren en het 
grootste deel van haar huwelijk had ze de mogelijkheid 
niet, maar toen ze op latere leeftijd wel in de gelegenheid 
kwam, genoot ze enorm van het reizen. eerst samen met 
papa, en daarna alleen. Ze kon ook zo genieten van onze 
reisverhalen en foto's. 

Mama heeft geen spijt van haar leven. Wel heeft ze altijd 
jammer gevonden dat ze niet heeft kunnen studeren. Ja, 
dan was ik kinderrechter geworden, zei ze dan. Daarom 
stimuleerde ze ons kinderen om zo veel mogelijk door te 
leren en was ze vreselijk trots op alles wat haar kinderen 
en kleinkinderen bereikten. 



Op het einde kampte ze met hartfalen, maar ze liet zich er 
niet onder krijgen. Ze hield ons voortdurend voor dat ze 
weer beter werd. Ze geloofde daar zelf ook 111. Dat heeft 
haar enorm gester1d in de laatste weken. want ze wllde 
van geen wijken weten 

In deze laatste weken hebben wi1. de kinderen, dagell1ks 
aan haar ziekbed gezeten, zoals zij vaak aan ons ziekbed 
heeft gezeten. Ze wilde graag in alle rust thuis sterven en 
wij zijn blij dat wij dat haar hebben kunnen geven. 

'Als ik doodga, kom dan allemaal maar 
en hou je flink of snotter. alles mao 
vooruit, laat 't m;ur druk zijn en luidruchtig 
ik zorg wel voor de stilte op die dag.· 

Ze gebruikte vaak oneliners, spreekwoorden en gezegden 
om haar mening of gedachten kracht bij te zetten en gal 
daar dan een eigen vertaling aan. Zo was "Honn·e 
Swakláe Mallie pense· (wee degene die er kwaad van 
denkt) een van haar favoneten. 
Ze deed haar eigen ding zoals zij dacht dat het moest. En 
dat was goed 

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven, betoond na het 
overlijden van mama en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 


