


Vol dankbaarheid gedenken wij 

ALPHONSIUS HERMANUS SMITS 
echtgenoot van 

THEODORA JOHANNA BEIJER 

Hij werd geboren te Enschede op 
5 juli 1913. - . Na een moedig gedra
gen ziekte is hij, gesterkt door zijn 

geloof van ons heengegaan op 
9 februari 1984. 

Biddend hebben wij afscheid van hem 
genomen in een gezongen Uitvaart in 
de Mariakerk op 13 februari d.a.v. en 
hem in een crematieplechtigheid te 
Usselo toevertrouwd aan de Heer 

van alle Leven. 

Wie had kunnen verwachten dat vader 
slechts zo kort zou genieten van ons 
nieuwe huis? 

Met hem hadden wij zo gehoopt op 'n 
nieuwe periode van rustig genieten 
van het leven van elke dag; niet we
tend dat God een andere woning voor 
hem bestemd had. 

Wij zijn diep bedroefd. - Maar tegelijk 
denken we ook vol dankbaarheid aan 
hem terug. - Wij kennen hem immers 
niet anders dan als 'n liefdevolle man. 

vader en opa. Z'n gezin ging hem vóór 
alles. - Met ieder van ons leefde hij 
intens mee in vreugde en verdriet. 
Maar ook heel veel andere mer.sen 
deelden in zijn grote belangstelling en 
vriendschap. Hij kende zoveel mensen 
en een boodschap doen betekende 
meestal : het maken van een praatje. 
Daarbij typeerde hem een levendige 
interesse: zowel op zijn vaste plaats 
op de tribune van het voetbalveld. als 
op zijn stoel voor de T.V. 

Eén ding was voor hem bij dit alles 
het allerbelangrijkste houvast in het 
leven: dat was zijn intense en oprech
te liefde tot God en zijn grote ver
ering voor Maria. Daarom zijn wij vol 
vertrouwen. dat hij nu. in Gods Vader
huis. mét Maria de woorden van haar 
lofzang zal herhalen· 

"Mijn hart prijst hoog de Heer. van 
vreugde juicht mijn geest om God. 
mijn Redder." 

Graag willen wij U langs deze weg 
danken voor Uw hartelijk meele\en in 
de moeilijke dagen na zijn overl ijden. 
Dit was voor ons een grote steun. 

Th. J. Smits-Beljer 
Kinderen en kleinkinde .en 


