
In dankbare herinnering aan 

Petrus Arend Smit 

Hij werd 1 september 1920 te Losser gebo
ren en door de doop opgenomen in de ge
meenschap van de H. Kerk. Op 5 november 
1949 verbond hij zich door het huwelijk met 
Janna Johanna Lookamp. Na ruim 38 jaar 
gelukkig getrouwd te zijn geweest overleed 
hij onverwacht op 28 maart 1988. Na een 
gemeenschappelijke Eucharistieviering 
hebben we de 31e d.a.v. afscheid van hem 
genomen en hem te rusten gelegd op het r.k. 
kerkhof te Enter in gelovige verwachting dat 
ook hij door de Heer geroepen is om deel te 

hebben aan het eeuwig leven. 

In de Goede Week , waarin de Kerk ons elk 
jaar weer het lijden, de dood en de verrijzenis 
van onze Heer voorhoudt als bewijs van 
Gods liefde en zorg voor ons mensen , wor
den we ineens weer geconfronteerd met het 
onvoorziene afscheid van deze dierbare 
medemens. Voor zijn lieve vrouw Jo komt dit 
het hardst aan omdat zij geheel op elkaar 
waren aangewezen en in buitengewone 
goede verstandhouding met elkaar leefden. 
Voor Peter was er maar één voor wie hij dag 
en nacht klaar stond. Bij alle voorkomende 
gebeurtenissen als boodschappen doen, 
regelmatig bezoek aan het ziekenhuis , de 

wekelijkse Eucharistieviering , altijd waren ze 
onafscheidelijk samen. Door zijn prettige 
omgangsvorm was Peter een graag geziene 
gast bij familie en ver daarbuiten. Hij was een 
tevreden man en voelde zich de tien jaar die 
ze doorbrachten op het St. Antoniushof heel 
gelukkig. 
Dierbare man, wat jij voor mij allemaal 
gedaan hebt blijft onvergetelijk in mijn 
gedachten . Ik dank je hartelijk voor zoveel 
liefde en trouw. Moge de goede God je ont
vangen als een trouwe en goede knecht die 
waakzaam is geweest over alles wat hem 
hier op aarde was toevertrouwd. Rust in 
vrede. 
H. Maria, H. Antonius wees onze voorspraak. 

DANKBETUIGING 

Uw medeleven, na het zo plotseling overlij
den van mijn lieve man, is mij tot grote steun 
geweest. Daarvoor mijn welgemeende dank. 

J J Smit - Lookamp 

Enter, maart 1988 


