
"Voor de wereld was hij een van velen 
voor ons was hij de hele wereld." 



t 
Ter dankbare herinnering aan onze 

in-goede man, vader en opa 

Itteren 
2 - 1 - 1907 

Pierre Smeets 

echtgenoot ~an 

ANNIE BOECKHORST 
28 - 7 - 1939 

Nijmegen 
16 - 3 - 1983 

Ons dierbaar beeld van hem: warme liefde, 
meeleven, bereidwilligheid en eenvoud, wordt 
weergegeven door oud-leerlingen, die zich 
"een beste meester!" herinneren. Hij heeft 
sinds 1932 te Terborg het R.K. Onderwijs 
gediend. 

Dit goede klonk op uit zijn hart, dat leefde 
voor en vol was van muziek. Met dit talent 
heeft hij gediend. Het Ettens en Doetinchems 
Mannenkoor, het Terborgs en Doetinchems 
Kerkkoor hadden In hem een begaafd leider, 
de Kerk en haar liturgie had aan hem een 
trouwe dirigent-organist bereid tot haar - in 
het verleden - veel eisende opdracht. 

Naast het koninklijk ereteken "Ridder in de 
Orde van Oranle Nassau" werd hll geëerd 
met de pauselijke onderscholdlng "Alddor In 
de orde van de H. Siivester". Terecht, want 
zijn dienst aan de Kerk en zijn klaar staan 
voor menige parochlo kwamon voort uit een 
diep gelovig hart. 

Kort QOloden ging hij vol moed naar de 
operatietafel in d·e hoop weer te kunMn 
lopen en de orgelpedalen te kunnen bespelen. 
Maar de Heer besliste anders. Door ingrij· 
pende complicaties moest hij zich overgeven 

en hij deed dit met de kracht van de Heer, 
voor hem aanwezig in het H Sacrament der 
Zalving. 

In vrede is hij ontslapen. Wij vertrouwen, 
dat hij, die het leven van ons, van jeugd, 
van Kerk, van velen heelt gediend, nu met 
het leven wordt beloond. 

Terborg 
21 - 3. 1963 

Voor uw blijk van medeleven, welke wij 
mochten ondervinden tlJdons de ziekte, na 
het overlijden en bij de uitvaart van onze 
lieve en in-goede man, vador en opa, be· 
tuigen wij U onze oprechte dank. 

A. Smeets-Boeckhorst 
kinderen en kleinkinderen 

Terborg, maart 1983 


