
In dankbare liefde blijven wij denken 
aan 

Antonius Smit 
die op 29 september 1903 te Losser 
geboren werd. Bijna 60 jaar was hij 
gehuwd met 

Allegonda ten Wolde. 
HiJ overleed, na voorzien te zijn van 
de Sacramenten der Zieken, op 27 janu· 
ari 1989. We hebben hem op 1 februari, 
na een Eucharistieviering in de Maria 
Geboortekerk, naar zijn laatste rust· 
plaats begeleid op het parochiekerkhof 
te Losser. 

Nu we afscheid moeten nemen van 
vader, van opa, zijn we bedroefd maar 
tegelijkertijd ook dankbaar. Wij zullen 
hem in herinnering houden zoals hij 
onder ons geleefd heeft. En hij was 
duidelijk aanwezig in zijn gezin. Tot 
het laatst leefde hij mee met het wel 
en wee van zijn vrouw, ZiJn tien kin
deren, zijn klein· en achterkleinkinde· 
ren. Hij had vooral veel belangstelling 
voor de zaken van zijn zoons. En hoe
wel hij al jaren aan huis gekluisterd 
was, hij bleef op de hoogte van alle 
actuele zaken in en buiten Losser. 
Vooral in Losser stond hij bekend als 

Toon de Krul met zijn viszaak. Hij 
interesseerde zich ook voor het ver
enigingsleven, zoals het voetballen, het 
carnaval en de muziekvereniging Ex
celsior. 
Door zijn ziekte en vooral doordat hij 
weinig kon zien, was hij aangewezen 
op de hulp van moeder. En hij zal 
haar dankbaar zijn voor de trouw waar
mee zij hem dagelijks met haar zorg 
en vooral met haar aanwezigheid en 
liefde omringde. 
Hij hechtte zo aan het leven, dat hij 
maar moeilijk afscheid kon nemen van 
allen die hem lief waren. En dank zij 
de zorg van zijn kinderen kon hij de 
laatste weken thuis blijven, zodat hij 
tot de laatste minuut met zijn geeste
lijke vitaliteit allen kon blijven volgen. 
In het geloof, van waaruit hij leefde, 
is hij gestorven en we bidden dat hij 
nu opgenomen mag zijn bij God, in 
Zijn vrede en in Zijn vreugde. 

Wij zijn u dankbaar voor uw mede
leven tijdens de ziekte en na het over. 
lijden van mijn lieve man, onze zorg. 
zame vader, groot· en overgrootvader. 

A. C. E. Smit-ten Walde 
kinderen, klein· en 
achterkleinkinderen. 


