
In dankbare herinnering aan 

Johannes Martinus 
Schmitz 

echtgenoot van 

Maria Gezina Lohuis 

Geboren te Lisse op 17 augustus 1906, is hij 
toch vriJ plotseling overleden op 1 september 
1992 in het z1ekenuis te Enschede. 
De gezongen Eucharistie biJ zijn uitvaart werd 
gevierd in de H. Hartkerk Ie Enschede, op 4 
september 1992, waarna de crematieplechtig
heid plaatsvond. 
Geheel or.verwacht, herstellende van een heup 
fraktuur, is van ons heengegaan mi1n man, on
ze heve vader en opa. 
Hij is gestorven zoals hij het zichzelf altijd 
heeft gewenst: zonder een lang ziekbed en 
zonder PIJn 
86 1aar. Dat 1s een heel lang leven. Een leven 
waarin veel gebeurd is en waarin hij veel mee 
heeft gemaaRt. 
Als kleermaker kwam hij naar Enschede; een 
vak dat hij volledig heeft uitgeoefend tot zijn 70 
ste. En zo herinneren wij fiem voor een deel 
ook Als een harde werker, die alles deed om 
zijn gezin dàt te geven, wat h1J vond dat hij ze 
moest geven. 

Maar wij kennen hem ook als de man die er 
op uittrok met Zijn gezin Naar andere plekken. 
een andere omgeving, "Omdat de wereld ook 
zoveel moois te bieden had". vond hij . Hij "'as 
een gezelligheidsmens Zo kon nij !Jen:eten 
van verjaardagen en feesten en elke v1s1te die 
kwam. Zijn grootste hobby was de sport Met 
name biljarten, voetballen en kaarten speelde 
en volgde hij zoals wij dat van hem kennen 
Zeer intens !. 
Zijn gr?Otste ~ens ging 1n die jaren ook nog in 
vervulling. H11 wou nog graag eens opa wor· 
den. Jo werd uiteindelijk nog 7 keer opa en hij 
was er elke keer dankbaar voor dat hij dat nog 
mee mocht maken. 
Het gemis zal groot zi1n. vooral voor z11n 
vrouw. Hun leven nebben ze. mede doordat Jo 
z~n werk thuis deed altijd samen geleefd aJ
t~d dicht biJ elkaar. De jaren na zi1n pens1one· 
ring verliepen heerlijk rustig voor hem. Niets 
meer moeten en alles mogen. Zo ging hij lan· 
ge tijd 1 keer per week naar de Roef om eon 
Kaartje te leggen. En zo gauw het. zonnetje 
scheen zat hij in de tuin. Dan kon hij g3nieten 
van alles om hem heen 
Daarnaast mocht h1J ook . graag samen met M1a 
naar klassieke muziek luisteren En zo sloot hij 
zijn lange leven op een mooie en waardige 
mamer af. Het was soms niet gemakkehJk voor 
je Jo, maar je het het nooit merken. Door ie 
opgewek1e kijk op het leven sloeg je ie er wel 
door. 
Zo zul je altijd in onze herinnering voort 
leven. 

Wij bedanken ieder die bij het overlijden van 
mijn goede man en onze lieve vader en opa 
een blijk van meeleven heeft gegeven. 

Familie Schm11z 


