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WiJ zullen altijd blijven denken aan 

Mientje Olde Daalhuis - Smit 

echtgenote van 
Jan Olde Daalhuis en moeder van Pascal. 

Zij werd op 25 september 1945 in Losser 
geboren. In het voor1aar werd ze getroffen 

door een verschrikkelijke ziekte. Wij hebben 
maar net twee maand de tijd gekregen om 
ons samen op dit afscheid te kunnen voor· 

bereiden. 
Op 1 o mei 1998 - moederdag • is zij thuis 
overleden. Na de Uitvaartviering in onze 

parochiekerk van de H. Maria Geboorte, op 
13 mei. hebben we haar op het kerkhof te 

rusten gelegd. 

In onze soms hectische wereld was Mient1e 
een oase van rust. De deur van ons huis 
staat alt11d voor iedereen open, iedereen 1s 
er welkom. Mientje was altijd gastvrij. 

Ze stond niet alleen voor ons beiden altijd 
klaar, maar eigenlijk voor iedereen. Zij was 
de spil in ons huis, regelde alles, bewaarde 
koste wat het kost, met iedereen de lieve 
vrede, hield iedereen de hand boven het 
hoofd. 
Ze zag er tegen op om jaren geleden van de 
Steenstraat te verhuizen naar dit hu1s. Maar 
in de kortste keren was ze zo gelukkig in dit 
huis dat ze voor geen geld terug wilde. 
Ze genoot van de geweldige tuin en van het 
huis dat steeds mooier werd. Ze had er ook 
een hekel aan om uit te gaan, thuis was haar 

alles 
Plotseling kwam de zware slag van haar 
ziekte, voor haar en voor ons allemaal. Zij 
heeft het beter verwerkt dan wij. 
Een van haar laatste woorden waren 'ik ga 
naar vader en moeder'. 
In dat geloof nemen wij afscheid van haar . . 
De band die wij samen hadden, zal over dit 
afscheid heen altijd blijven bestaan. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij 
haar uitvaart en begrafenis zijn wij u zeer 
dankbaar. 

Jan Olde Daalhuis 
Pascal 


