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Ter dankbare herinnering aan 

ValentiJn Smit 

sinds 1992 weduwnaar van 
Willy Maarse 

Hij werd geboren op 13 april 1923 in Winterswijk. 
Hij overleed op 12 oktober 1997 op 74 jarige 
leeftijd in Groenlo Daar leggen we hem ter ruste 
in het familiegraf op de R K Begraafplaats 

Vader en opa was een markant man met uitge
sproken eigen meningen. Hij heeft tot aan haar 
dood voor moederthuis op haar ziekbed gezorgd 
Hij volgde de ontwikkelingen van Zijn kleinkinde
ren met erg veel belangstelling en hield altijd 
nauwkeurig hun verjaardagen, schoolresultaten 
en andere ontwikkelingen bij . De kinderen met 
aanhang vonden bij hem ook altijd een open deur 
en een luisterend oor. Als horlogemaker heeft hij 
een arbeidzaam leven achter zich in Bredevoort 
Hoogeveen en vooral in Groenlo waar hij lange 
tijd een winkel met werkplaats heeft gehad in de 
Goudsmitstraat Door zijn speurtochten in archie
ven en publicaties over Groenlo en de Achterhoek 

en zijn werk in de oudheidkundige vereniging, 
heeft hij zijn naam vereeuwigd en is hem het 
ereburgerschap van Groenlo ten deel gevallen 
Hij was een uitgesproken liefhebber van jazz en 
klassieke muziek. Orgels, kerken, molens, de 
spoorwegen. antieke uurwerken, kloosters, ar
chieven de oorlog musea, hij bezocht ze hij 
beschreef ze, las erover, schreef erover en werkte 
mee aan behoud en reparatie. De laatste jaren 
van zijn leven miste hij zijn vrouw erg Als ie hem 
vroeg hoe het met hem ging. klaagde hij nooit 
maar voelde zich vaak overgebleven en alleen 
ondanks de vele contacten die hij onderhield en 
de aandacht die hij kreeg van kinderen en klein
kinderen 

Wîe kracht vindt in het geloof in een hiernamaals 
kan naast de droefheid om zijn sterven, troost 
vinden bij de gedachte, dat hij nu verenigd is mat 
degene die hij zo miste. 

Voor de vele blijken van medeleven en belang
stelling ondervonden na het overlijden van vader 
en opa, zeggen wij u onze welgemeende dank. 

Namens de kinderen en kleinkinderen. 


