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Dankbaar gedenken wij het leven 

van 

Gesina Antonia Tijhuis 
sinds 18 november 1985 

weduwe van 
Hendrik Smienk 

Zij is geboren te Tubbergen op 23 januari 1916. Gesterkt door 
het Sacrament der Zieken is zij in het Twenteborg Ziekenhuis 
te Almelo op 23 november 1992 overleden. Tijdens haar 
uitvaart op 26 november d.o.v. in de parochiekerk St. Pancra
tius te Albergen hebben we afscheid van haar genomen en 
daarna hebben we haar lichaam bij haar man te ruste gelegd 
op het parochiële kerkhof aldaar. 

Onze moeder en oma was een sterke, zorgzame vrouw. Zo 
was zij in staat haar man, tijdens diens vele ziektes te 
verzorgen. Zijn plotseling overlijden trof haar diep. Ze ging 
echter niet bij de pakken neerzitten. Ze nam juist het voor
touw, doorgaan was haar devies. 
Velen kwamen bij haar om raad in moeilijke situaties en 
niemand klopte tevergeefs bij haar aan. Ze toonde een brede 
belangstelling. Ze ging graag uit en ontving ook graag 
mensen. Vooral het contact met de buren was heel belangrijk. 
Vaak zei ze :'Wat hebben we toch een mooie buurt'. 
Puzzelen en spelletjes waren voor haar een hobby. Ze hield 

van huiselijke gezelligheid. Ze was een zorgzame en soms 
bezorgde moeder. Ondanks de soms zeer beperkte middelen, 
gaf ze de kinderen de mogelijkheid verderte studeren. Zij nam 
zelf dan wel genoegen met iets minder. 
Haar drie kleinkinderen betekenden echt alles voor haar. Vele 
donderdagavonden paste ze op, en ze verheugde zich er 
telkens op. 
Ze was echt dol op kinderen en vooral de kinderen uit de buurt 
waren welkom. Ze houden je jong, zo zei ze. 
Tot de laatste dag bleef ze zorgen, totdat ze op pa's sterfdag 
door een ziekte werd getroffen, die ze niet meer te boven zou 
komen. Ze kreeg een liefdevolle verzorging in het Twenteborg 
Ziekenhuis. En nu op pa 's verjaardag begeleiden we haar naar 
haar laatste rustplaats. Een gelovig mens is van ons heen
gegaan, een trouw kerkbezoekster, die ook voor mensen met 
een andere religie openstond. Zij is in vrede gestorven en 
hopen dat zij in Gods heerlijkheid zal worden opgenomen. 
Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven ondervonden tijdens 
ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma, 
zeggen wij U oprecht dank. 

Gerrit 
Herman en Lies 
Henry, Rob, Simone. 

Albergen, 26 november 1992 

Zandhuisweg 16 


