


Ter dankbare herinnering aan 
ANNA HENRIKA WISSING 

Zij werd geboren te Vreden (Old.) op 23 okto
ber 1910. In een gelukkig huwelijk met Hen
drikus Smit hadden ze samen de zorg voor 
tien kinderen. Vader en moeder mochten alle 
kinderen gelukkig zien trouwen . Ze genoten 
daar volop van en waren zeer dankbaar voor 
de mooie levensavond. En wij gunden hen dat 
van harte. We hadden zo gehoopt, dat ze nog 
lang in ons midden zouden blijven bij hun kin
deren en kleinkinderen . 

We schrokken êlan ook erg toen moeder plot
seling in het ziekenhuis opgenomen moest 
worden . De Kerk mocht haar toen het sacra
ment der zieken toedienen . Gelukkig herstel
de zij en we waren blij toen moeder weer in 
huis kwam. Het liet zich allemaal goed aan
zien . En toch kwam de dood als een dief in 
de nacht op 31 mei 1977. 
We zijn allen erg bedroefd. We kunnen moei
lijk woorden vinden om elkaar te troosten . 
maar onze gedachten zijn alsmaar bij moeder. 

Heel diep in ons hart zijn we God erg dank
baar, dat Hij ons deze moeder gaf. Altijd in 
stilte zorgen en liefhebben, nooit klagen, dat 
het haar teveel werd. Nooit er op uit om ge
prezen te worden. Het Schriftwoord "Wie zal 
haar vinden" is wel zeer toepasselijk op deze 
vrouw en moeder. Haar diep en eerlijk ge
loofsleven is voor haar steeds de inspiratie 
geweest om te leven zoals ze geleefd heeft. 

Wat is het fijn als je zo'n vrouw en moeder in 
je midden mag hebben . Des te meer pijn kost 
het afscheid . Maar haar levensstijl zullen we 
nooit vergeten en zal voor ons een grote 
krachtbron zijn om verder te leven in haar 
geest. 

In de viering van de H. Eucharistie op 3 juni 
1977 hebben we God gedankt voor dit leven en 
Hem gevraagd moeder verder te laten leven 
voor altijd in de ongekende mogelijkheden die 
God haar zal geven . 

Haar dierbaar lichaam hebben we te rusten 
gelegd op ons parochieel kerkhof. 

Moeder, rust in vrede. 
Moeder Maria, behoud ons in uw 
bescherming . 

Voor uw blijk van medeleven, ondervonden na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
moeder en oma, zeggen wij u onze hartelijke 
dank. 

Familie Smit 


