
Ter dankbare herinnering aan 

ANNIE SMUDDE 
die op 19 1un1 1921 ~ Lo• •rd geboren 
en na een welbes.eea lev"". u" 1gen verzoek 
voorzien "an het sacrament van de ernstige 
zieken, overleed te Tubbergen op 29 nov. 1sn. 
Op 3 ':locember hebben we haar vol hoop op 
eeuwig leven, begeleid naar het kerkhof in 
Losser 

We zullen het Boek van de Spreuken, hoofd· 
stuk 31 , noeten opslaan in het Oude Tesla· 
ment, teksten d•e zi1 zeil bestemde voor di. 
gedachten1splaat1e, als we willen leren ver· 
staan hoe zij haar dienende taak zag. 
Het gaat daarin over de sterke vrouw, die, wie 
haar vindt. gelukkig maakt. Het gaat over het 
verspreiden van een sfeer van hartelijkheid en 
goedheid, over bezorgdheid voor huisgenoten 
en vele anderen, over talrijke taken, die bij 
een huishouding horen en zij beheerste ze 
alle. Ze kon ook wijze lessen geven en me· 
n1geen profiteerde daarvan Ook de echte 
Twentse, ietwat verpakte humor, was haar 
niet vreemd en kenners konden er hartell1k 
om lachen. 
Deze taak vervulde ze In vele gezinnen, in 
haar ouderlijk huis, bij haar broers en zusters, 
in de omgang met neven en nichten, in ge· 
zinnen ook waar haar hulp werd gevraagd blJ 
geboorte of ziekte. Met hen allen bleef zij 
een goed kontakt bewaren. 
Bijna 30 jaar werkte ze bij priesters in ons 
bisdom in de huishouding en temidden van 
hun gemeenschappen. 011 deed ze In Tilligte 
Hilversum Elst Nieuw-Wehl en Dalfsen e~ 

ook nog op het St Olavsklooster te Losser 
Velen werden goede vrienden voor het leven 
en ze sprak altijd nog graag over hen 
Als ongetrouwde vrouw gaf ze zichzelf een 
grote taak en " talrijk zi1n de kinderen van 
de eenzame' zoals de H. Schrift het ons zegt 
Ze was ook een vrouw van een diep geloot. 
Ze wist waarvoor ze werkte als ze haar taak 
in de kerken vervu lde bij het versieren of In 
de sacristie. Ze deed het met de grootste 
liefde en gaf er veel tijd aan. Toch kon ze 
OO< met de talrijke vernieuwingen van de 
laatste jaren goed leven. Ze was nooit ver· 
b11terd en kon er goed over praten. 
Ze was het bewi1s dat in een lichaam, dat 
niet geheel tot haar dienst stond (en nie
mand heeft daar lest van gehad) een grote 
geest kan wonen en in haar willen we ook 
eens denken aan de vele vrouwen, die iedere 
dag haar werk doen In stil te maar met grote 
liefde. 
In dankbaarheid denken we terug aan haar 
leven en wij vragen God. de Heer van leven 
en dood, dat haar geloof mag overgaan in 
eeuwige aanschouwing 

Onze Vader Wees Gegroet 

Wij danken u hartelijk voor uw bewijzen van 
deelneming tijdens haar ziekte en overlijden 
en voor uw aanwezigheid bij haar uitvaart 

Emerttus-pastoor H J A M Wans1nk 
Fam he Smudde 


