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HiJ werd geboren m Heeten op 17 juli 1919. Na 
een ernstige ziekte is hij toch nog onverwacht te 
Oldenzaal overleden op 20 mei 1994. Biddend 
hebben wij afscheid van hem genomen in de St. 
Antoniuskerl< op 24 mei en hebben hem daarna 
te ruste gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal. 

Ofschoon WIJ mèt hem wisten dat de ziekte 
waartegen hij moest vechten, ernstig was, had
den we niet kunnen denken dat we zo snel 
afscheid van hem moesten nemen. Het stemt 
ons dan ook droevig. 
Hoewel hij in feite een vrolijk karakter had en 
ook een man met humor was, waren eenvoud, 
bescheidenheid en een groot plichtsbesef zijn 
kenmeri<en. 
Hij trad nooit op de voorgrond en uitte zich niet 
gauw als het om hem zelf ging, bang als hij was 
anderen tot last te ZIJn. Problemen loste hij zelf 
op. Maar anderzijds wist hij iedere attentie van 
een ander, hoe klein ook, heel erg te waarderen. 
Groot was zijn zorg en aandacht voor Zijn gezin, 
tot het laatst toe. Als de kinderen en kleinkinde-

ren het maar goed hadden, dan was hij tevre
den. Hij was trots op hen en vond het geweldig 
fijn dat ze het goed deden. 
In alles was hij altijd heel precies, ook 1n ZIJn 
werk bij de douane. Zijn werk was hem alles, 
want toen hij na veertig d1enstiaren eruit kon, 
maakte hij daar toch geen gebruik van. Pas een 
half jaar voor zijn pensioen stopte h1J, om ook 
nog even van het vriJ-ZiJn te genieten. 
Graag mocht hij samen met ZlJn vrouw m de 
auto rondrijden met name naar plekken waar hiJ 
fijne herinneringen aan had. Zo was een nt naar 
Heeten, het ouderlijk huis, iedere week vaste 
prik. En toen hiJ zelf, vanwege ZIJn ziekte, niet 
meer mocht rijden, was dat dan ook een grote 
tegenvaller. 
Met de kerk heeft hij alllJd een speciale binding 
gekend. Begonnen als m1sd1enaar m zijn kin
derjaren tot administratief werk m de Emmaus
parochie. 
Niet zonder pijn en verdriet, maar ook met groot 
vertrouwen geven wij zijn leven nu over 1n de 
hand van God-die-liefde is. 

Rust in vrede. 

Voor uw blijk van medeleven, betoond na het 
overlijden van mijn man, onze vader en opa, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

H.M. Ruiter - Smit 
kinderen en kleinkinderen 


