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Ter herinnering 

WIJ hopen dat U, samen met ons 
wilt gedenken onze lieve man, vader, 

schoonvader en grootvader 

Carolus Franciscus Venantius 
Schmit 

HiJ werd geboren op 9 december 1910. Op 
zondag 6 september 1992 Is hij overleden in 

ZIJn geboorteplaats Hengelo ov. 
Na de u1tvaartp echtlghe1d In de Thaborkerk 

hebben wiJ hem ter ruste gelegd op het 
r k. kerkhof aan de Deurn1ngerstraat te 

Hengelo ov op 11 september d a.v 

Carel was voor zijn gezin een lieve man en 
vader die ten volle zijn verantwoordelijkheid 
heeft genomen. Vaak dagen van huis, op 
karwei Niets was hem teveel om aan zijn 
gezin dat te geven waar hij voor kon zorgen. 
Hij had een brede belangstelling en was 
creatie! , HIJ hield, als oud-koorzanger, veel 
van muziek. Maar ook van de natuur Hoe 
intens heeft hij niet genoten van ZIJn trek· 
tocht door de Harz met los en Care! o' van 
zijn vakantie met moeder naar Kenya. En wiE< 
herinnert zich niet zijn Sinterklaasgedichten 
levensschetsen bij bruilolten, zijn zelf-verzon
nen verhaaltjes of de liedjes bij hem op 
schoot We kennen allemaal zijn voorliefde 
voor kokkerellen en, toen hiJ gepensioneerd 
was. voor het schilderen. 
Hij was een bhJmoed1g mens, die altijd de 

zonzijde van het leven probeerde te zien. 
Een man, die wist waarvoor hij stond en 
voor zijn mening uitkwam Maar altijd mild 
HIJ had ons graag allemaal om zich heen 
Dankbaar was hij voor de vriendschap die 
hij al die jaren mocht ondervinden van hen, 
die hem tot het laatst toe opzochten. Vol 
belangstelling en liefde was hij voor zijn 
kleinkinderen, die hij zeer intens volgde op 
hun weg naar de volwassenheid 
D1epgelov1g als hij was, wilde hij waardig 
sterven. Na heel bewust afscheid te hebben 
genomen van ieder die hem lief was. Is h•J 
1n volle overgave overleden 1n het bljziJn 
van zijn vrouw 

Van harte bedanken wij U voor de belang 
stelling en het medeleven. 

De familie 


