
Wat was zij sterk en arbeidzaam 
wat hee~ zij voor ons klaar gestaan 

Haar zorg en liefde zullen we nooit vergeten 
van haar verdriet alleen het topje weten 

Sterk en moedig droeg zij haar lot 
tot 't afscheid van ons, 't welkom bij God 

In dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Smit 
"Marie" 

* 29 j anuari 1920 t 20 j anuari 2010 

Op dinsdagochtend 20 januari is Marie rustig 
ingeslapen. Op maandag 25 januari hebben wij 

haar na de uitvaartviering in de H. Maria
Geboortekerk te Losser, overgebracht naar 

Usselo, alwaar de crematie plaatsvond. 

Marie Sm,t werd geboren op 29 januari 1920 In 
Losser als 3e dochter in een gezin van zes doch
ters. Haar hele leven woonde ze in Losser dat 
haar zeer aan het hart lag. 
Haar leven stond in het teken van d ienstbaarheid 
en hefde. Dat gaf ze in hoge mate aan haar naas
ten. Zij is nooit getrouwd. Ze bleef bij haar ouders 
wonen en nam de zorg over haar ouders op zich. 
Dat heeft ze met veel llefde en toewijding gedaan 
ook toen het zwaar werd. In die tijden werkte ze 
voor twee omdat ze naast haar baan in Enschede, 
ook voor haar ouders alles regelde. Dat heeft 
Marie altijd zonder een negatief woord uitgevoerd 
omdat het voor haar heel vanzelfsprekend was. 
Marie kwam uit een katholiek gezin waarin solida-

ri teit, behulpzaamheid en rechtvaardigheid hoog 
in het vaandel stonden. Marie droeg die drie 
waarden een warm hart toe. 
Solidair was ze met haar ouders en zussen. Geen 
vervelend woord of gedachte over één van hen of 
Je had met haar te doen. 
Behulpzaam was ze voor een ieder die zij een 
warm hart toedroeg. Waren er problemen om op 
te lossen, dan hoefde je op Marie geen vergeefs 
beroep te doen. 
Ze stond voor een rechtvaard ige wereld en ze 
wist het raak te zeggen als zaken niet liepen zoals 
zij dacht dat ze moesten lopen. Ze was recht door 
zee. 
Marie was een levenslustige, opgewekte vrouw 
die van het leven genoot en die gesteld was op 
haar privacy en zelfstand igheid. Soms was ze wat 
eigengereid en eigenwijs maar tot de laatste 
levenstij d scherp van geest en geïnteresseerd in 
ons allen en alles. 
Ze kon erg genieten als er eens onverwacht 
bezoek kwam. 
De laatste jaren werden gekenmerkt door een 
aantal vervelende ziektes waardoor het leven van 
alledag er niet gemakkelijker op werd. Je kon wel 
aan haar merken dat ze er veel moeite mee had 
dit te accepteren. Maar klagen deed ze niet. Met 
name het feit dat ze steeds slechter zag heeft 
haar zeer verdriet. 
20 Januari is Marle vredig Ingeslapen. Wij ver
trouwen erop dat zij verenigd is met haar ouders 
en met haar zussen Catrien, Anna, Nellie en Alie. 

Marie, tante Rie was heel bijzonder en heel 
gewoon. Gewoon een heel bijzondere vrouw. 




