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Met iefde blijven we denken aan 

Susanna Allegonda Smit 
Zij werd op 31 t..ili 1928 1n Lonneker geboren. 
In 1952 trouwde ze met 

Gerhardus Antonius Beernink 
die in 1980 overleed. Op 23 september 1993 
overleed zij 1n het Medisch Spectrum Twente 
te Enschede. We hebben haar op 27 septem
ber. na een Eucharistieviering in de Maria Ge
boortekerk in Losser. naar haar laatste rust
plaats begeleid op het R.K. Kerkhof, aldaar. 

We zijn verslagen nu wij zo vroeg afscheid 
moeten nemen van ons moeder, oma, zus en 
schoonzus. Na een ongelijke strijd die ze 
moedig gestreden heeft, moest ze haar leven 
uit handen geven. 
We blijven haar herinneren als een lieve, 
zorgzame moeder voor haar kinderen. Met 
haar gezin heeft ze heel lang in Eindhoven 
gewoond. Daar heeft ze al die jaren hard 
gewerkt. Ze was dat van huis uit gewend als 
oudste van een groot gezin. 
Ze kon maar moeilijk stilzitten. Handwerken, 
puzzelen en kienen waren hobby's van haar. 
Naast de vreugde 1n haar gezin heeft ze ook 

veel zorgen gekend. Zo moest ze al vroeg 
haar man verliezen. En het grootste verdriet 
had ze om Aigon, die zo jong nog, drie jaar 
geleden overleed. Ongeveer acht 1aar geleden 
kwam ze terug naar Losser. Daar zette ze zich 
1n voor haar ouders. die mede op haar zorg 
aangewezen waren. En ze leefde ook mee 
met haar hele familie. Waar ze kon hielp ze. 
Ze hield erg van mooie kleren en ook haar huis 
wist ze smaakvol in te richten. 
De laatste jaren kreeg ze te kampen met een 
slopende ziekte. Ondanks dat bleef ze zich 
interesseren voor anderen. Zonder te klagen 
verwerkte ze ze,f alle angst voor de toekomst. 
Ze hee't gelukkig haar eerste kleinkind Birgit 
nog leren kennen. 
Moeder, oma, we laten je niet graag gaan. 
Beoankt voor alles. Rust nu maar uit. 
Moge God je opnemen in Zijn Vreugde. 

Voor uw blijken van medeleven, betoond tij
dens de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve moeder, schoonmoeder en oma en van 
onze dierbare zus, schoonzus en tante, zeg
gen wij U hartelijk dank. 

Gert, Gea en Birgit 
Familie Smit 
Familie Beernink 


