


Ter herinnering oon 

Antonius Jo hannes Smithuis 

Antoon 

• O ldenzaal, 12 juli 1946 

t Gildehous, 9 februa ri 2013 

In het leven kun je niet achteruitrijden. 
Je kunt de dogen niet omkeren en van de avond naar 

de morgen gaan 
om zo je mooiste dogen terug te holen. 

Je moet vooruit. Dog no dog. Jaar no jaar. 
Je kunt niet blijven staan. 

Niemand kon de tijd vasthouden. 

Een goed joor no de oorlog zog de kleine Antoon 
o ls zevende van tien kinderen het levenslicht in een 
ondernemersgezin. Op de grens von stad en Twents 
platteland beleefde hij de warmte von een groot, 
dynamisch famil ieleven. Het leven in huis wos kleurri jk 
en zou hem voor het leven vormen. Met zijn ouders, 
broers en zussen heeft hij a ltijd een hechte bond gehad . 
Hij was behulpzaam, verzoenend en zochtoordig. 

Al op jonge leeftijd nom hij de winkel over von zi jn 
ouders. Hij verhuurde kamers boven de winke l, onder 
andere oon leerl ing verpleegkundige Mario Volker, 
die zi jn hort veroverde. Met hoor trouwde hij en 
kreeg twee dochters. Ze kochten en verbouwden een 
oude boerderij om buiten de stad te goon wonen. 
Hier beleefde hij gelukkige jaren met zijn gezin. 
Altijd bezig met zi jn geliefde paarden; eerst reed hij zelf 
o ls springruiter, loter ging hij met zijn dochters mee naar 
concoursen. 

Toen de dochters het huis hadden verloten en 
O ldenzaal buiten hoor grenzen groeide kocht hi j zijn 
droomhuis, net over de grens in G ildehous. Hier wos 
nog meer ruimte voor de paarden en het buitenleven. 
Nodot de winkel wos verkocht wos er ook meer ti jd 
voor vrienden, buren en kleinkinderen, en wos het 
tijd om samen met Mario iets rustiger te gaan leven . 
Op 2 a ugustus 201 l wos er een fantastisch feest ter ere 
vo n het 40 jarige huweli jk. 

Doorno ging het snel achteruit met Antoon, hij werd 
moe en kreeg de verschrikkeli jke d iagnose lo ngkanker. 
In de moeili jke anderhalf jaa r die volgde, 
kwam het afscheid von deze geweldige mon steeds 
dichterbi j. Antoon wos iemand die a lti jd positief en 
optimistisch bleef, ook bij deze enorme tegenslag. Hi j 
heeft altijd zich a lti jd voor de vol le l 00% gegeven en 
hod de wi jsheid om von o l het mooie wot het leven hem 
oon kansen bood te genieten. 

We zullen hem nooit vergeten. 



Heel hartelijk dank 
voor uw steun en medeleven 
tqdens de ziekte en na 
het overli jden van Antoon. 

Maria 

Heidi & Fred 

Marieke & Rob 

Roemer, Lente, Koen, Boris 


