


Wij blijven in liefde verbonden met 

HENK SMIT 
echtgenoot van Dinie Spekreijse 

Henricus Hermanus Smit werd geboren op 
14 mei 1928 te Hengevelde, gemeente Ambt 
Delden. Op 11 november 1996 is hij plotseling 
thuis gestorven. Op 15 november was de viering 
van de Eucharistie in zijn parochiekerk van de H.H. 
Petrus en Paulus te Hengevelde. Daarna werd hij 

begraven op het kerkhof van deze parochie . 

Pa stond open voor iedereen. Hij was zorgzaam 
voor de mens die hij ontmoette. Het was fijn, als je 
hem tegenkwam, want hij was mild in zijn oordeel. 
Hij kon relativeren met de humor, die hij in zich 
droeg; nooit kwetsend , alt ijd positief. In het gezin 
van 7 kinderen, waarin hij opgroeide, leerde hij 
veel voor zijn verdere leven . Hij was erg gehecht 
aan de familieband . 
Een verbl ijf van anderhalf jaar in Indië is hem zijn 
leven lang bijgebleven . Ook de vriendschap die hij 
beleefde aan "de rebellenclub" is voor hem van 
grote waarde geweest. 
Pa en Ma trouwden op 25 november 1953. 
Uit hun huwelijk werden 4 dochters geboren. 
Pa was heel trots op hen. Wij vormden met elkaar 
een gezin, waarin Pa altijd een voorbeeld 
probeerde te zijn: zoals ook in zijn werk, in zijn 
omgang met andere mensen, in zijn geloof. 
Hij was eerlij k en oprecht; hij kon slecht tegen 
onrecht. Toen de schoonzoons kwamen, 

accepteerde hij hen als eigen. Hij had een 
persoonlijke band met alle negen kleinkinderen 
afzonderlijk. Als zij aan opa iets vroegen, had hij 
altijd een luisterend oor. Toch was het leven voor 
Pa niet altijd gemakkelijk. Hij wilde alles heel goed 
doen. Hij weigerde niet graag iets aan iemand. 
Zo wi lde hij het liefst bij Ma thuis zijn; altijd heeft hij 
op perfecte wijze voor haar gezorgd. Hij zette zich 
in voor de gemeenschap die hem nodig had, hij 
zong in het kerkkoor, hij hielp bij de Mariakapel en 
op het kerkhof. 
Het veertigjarig huwelijksfeest was een mijlpaal van 
dankbaarheid binnen ons gezin . Pa en Ma hebben 
hier nog lang van kunnen nagenieten . Dit jaar 
kwam er voor Pa een grote teleurstelling. Dit heeft 
veel van zijn krachten gekost, maar na een positief 
bericht was Pa hoopvol gestemd. Plotseling is hij 
nu gestorven. Zonder woorden van afscheid. Het 
is haast onvoorstelbaar: hij is weg . Voor ons is het 
hard, maar we kennen Pa. Hoe had hij anders 
afscheid moeten nemen? 
Aan hem mag nu gebeuren, wat hij vaak voor 
anderen gezongen heeft : "Heer geef hem de 
eeuwige rust en het eeuwig licht verlichte hem." 

Wij danken u allen hartelijk voor het medeleven na 
het overlijden van mijn man, onze pa en opa. 

Dinie Smit-Spekreijse 
kinderen en kleinkinderen 


