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Ter nagedachtenis aan 

RIA SMITS 

Ria werd op 6 januari 1941 geboren te Enschede. Ze 
overleed op 16 augustus 1990 op de Losserhol te 
Losser. Op 21 augustus d.a.v. namen we - na een 
eucharistieviering in de kapel van de Losserhol - voor
goed afscheid van haar in Usselo. 

Ria was de jongste uit een gezin van 8 kinderen, waar ze 
door haar ouders met liefde en zorg werd omgeven. Ria 
ging nooit naar school, maar ieder in het gezin trok met 
haar op. Ze was een lieve en aanhankelijke mongool. 
Men leerde haar versjes en liedjes. Ze kon bidden. Ze 
hield van muziek en zong alles mee. Het was telkens 
weer een feest. wanneer ze achter op de brommer mee
mocht naar de 'tante van de piano', een mevrouw nu van 
79 jaar in het verp'eeghu:s De Cromhof te Enschede. 

In 1960, toen de zorg thuis teveel werd, ging Ria naar 
Hendrik van Boeijenoord te Assen. In 1968 kwam ze op 
initiatief van haar ouders en haar zus Cilia terug naar 
Twente, naar de pas geopende Losserhof, waar ze zich 
spoedig helemaal thuis voelde. Ze ging er elke dag naar 
de soos. Ze had er haar vaste plaats in de leunstoel. Ze 
hield van gezelligheid, van lekker kletsen en koffie 
drinken. Maar ze kon ook van tijd tot tijd haar 

ongenoegen kenbaar maken. 

Onbeschrijflijk in haar leven is de invloed van muziek 
door Piet, de groepsleiding of van de cassette. Muziek 
was haar gezel bij vreugde en haar troost bij verdriet. 

De laatste jaren had Ria het niet gemakkelijk. Ze kon niet 
meer lopen. Steeds meer moest ze inleveren. Ze zat niet 
meer lekker in haar lijf. Allerlei zaken hinderden haar. 
Ondanks dat probeerde ze je nog wat duidelijk te maken. 
Ook haar omgeving moest leren uit kleine dingen 
voldoening te halen. 

Midden in dat proces is Ria zomaar ineens van ons 
heengegaan. Ria, van harte gunnen wij jou aan het einde 
van je levenstocht de rust die je nu gevonden hebt. We 
zullen je missen, want Je hoorde er zo helemaal bij. 

Lieve 1{,ia, 

Jij was een fu.d lief =isje, en oo{:__een vro{ijf;.Jjná, 
áoor vaáer en áoor =eáer, en ieáereen óeminá. 
'.Maar mur áan alle mensen 6emiruie jou áe Lieve 
:Heer. 
Je bent nu naar :Hem toegr9aan. 
'We {:__rmnen niet murnaa.stjestaan. 

Cilia 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

De k;nderen Smits 




