


Een dankbare herinnering aan 

Jan Smit 
Johannes Gerardus Gustaaf 

Hartelijk 
Warm 

Gastvn1 
Zorgzaam 

Trouw 
Belangstellend 

Dat was Jan ten voeten urt. 

Geboren 1n Losser op 7 apnl 1925 groeide hij op in 
het horecabedri1f van zijn vader, Hotel Smit. 
Na zijn schooltijd volgde hij een studie banketbak
ker-kok. welke hij met goed gevolg heeft afgerond . 
Als militair ging hij met de 7 december divisie naar 
Nederlands Indië waar hij als kok in de binnenlan
den de veldkeuken runde. 
Terug 1n Nederland bleef hij z11n vak tl'Quw. Hij 
kreeg een Job in een vooraanstaand Amsterdams 
hotel . Hier leerde hij zijn vrouw Martha Korlaar ken
nen. Op 1 maart 1954 trouwden ze om een leven 
lang hef en leed met elkaar te delen. 
Ze kregen 2 kinderen: Els en Rob. 
Na een "Haagse" periode. waar hij een banketbak
kerij runde. kwam de familie Smit naar Losser in 
haar eigen bedrijf. 
Ondanks een drukbezet leven wist Jan altijd ruim· 
te en tijd te vinden voor zijn gezin. Maar ook voor 
z11n klanten en kennissen. H1J nam de tijd voor een 
praatie. een vnendelijk woord en toonde altijd een 

warme belangstelling. 
Bekend waren z1Jn bruidstaarten en vooral zijn 
"Losserse Amesbeschuutkes". 
Zijn gezin bleef altijd op de eerste plaats staan. H1J 
genoot als de hele fam111e -en vaak gasten- geno
ten van zijn Indische n1sttafels met veel varieteiten. 
Na zijn arbeidzaam leven kon hij zich vaak wijden 
aan zorg voor zijn vrouw en genieten van zijn klein
kinderen Iris en Rosan van wie hij zielsveel hield. 
Ook zijn schoondochter Monique had een warme 
plaats in zijn hart. 
Bij het voortgaan der jaren bleef hij belangstelling 
en contact houden met zi1n (mllltaire) vnenden en 
met zijn familie. En voor zijn "treintjes" dat was z11n 
grote hobby. 
De 50-jarige bruiloft heeft h11 met mee< kunnen v1&
ren. Zijn goede zorgen zullen we missen, evenals 
zijn gastvrijheid. 
Vanuit zijn eigen stoel en vanuit zijn eigen huis is hij 
plotseling van ons heengegaan. 

Jan, papa, opa, we z11n Je dankbaar voor de zorg 
en de liefde die je ons gegeven hebt. 
We zullen je erg missen maar 1u1st die zorg en lief
de zal in ons voortleven en het afscheid verzach· 
ten. 

Dank aan een ieder voor uw steun en medeleven. 

Martha 
Els 
Rob en Monique 

Iris 
Rosan 


