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echtgenoot van Diny Smits - Hodes 

Hij werd geboren te Drunen op 28 oktober 1921. Geheel 
onve1wachts stierf hij op 23 oktober 1998 thuis in Hengelo. 
Op 27 oktober hebben we afscheid van hem genomen in de 
St. Lambertusbasiliekte Hengelo, vanwaar we hem begeleid 
hebben naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof aan de 
Deumingerstraat aldaar. 

Niemand leeji voor zichzelf en 
nienumd sterft voor zichzelf 

Eén ding mogen wij zeker over vader zeggen: hij leefde niet 
voor zichzelf alleen. J arcnlang heeft hij gewerkt in de 
schoenmakerij en daarna als schaalbediende bij Van Gend 
en Loos. Op de vrije zaterdagen en de avonden was hij altijd 
druk in de weer om thuis of bij kennissen allerlei klusjes 
op te knappen, want stil zitten en niets doen kon hij niet. 
Hij was iemand waar je op kon bouwen, hij had een groot 
doorzettingsvermogen en hield van goed afleveren van het 
werk. Hij was altijd bezig en dat was zijn lust en zijn leven. 
Ons gezin had een heel bijzondere plaats in zijn leven, vooral 
toen de kleinlànderen Teije en Elco geboren werden, was hij 
dé trotse opa. 
Na zijn eerste hartinfarct in 1978, moest hij het wat rustiger 
aandoen, maar zoals een geboren klusjesman dat doet, pakte 

hij al snel de draad weer op. 
Voor enkele jaren geleden werd hij getroffen door een 
herseninfarct, wat een eindemaakte aan zijn hobby's. Alleen 
de volière, de vij,•er en de wekelijkse kaartavonden bleven 
toen nog over. Ondanks dat hij het er erg moeilijk mee had, 
zei hij allijd:"Ach, we hebben elkaar nog, dat is het 
belangrijkste." 
Hij was godsdienstig van aard en samen met moedervolgde 
hij elke morgen de H. Mis via de kerkradio. Zo bleef hij 
verbonden met de parochiekerk. Dit was voor hem heel 
belangrijk. 
Tot het laatst toe toonde hij belangstelling voor alles wat 
er om hem heen gebeurde en probeerde nog overal een handje 
te helpen, ook al ging dit vaak heel moeizaam. 
Wij zullen hem missen, als echtgenoot, vader en opa, maar 
wij weten dat we met elkaar verbonden blijven ook over de 
grenzen van dit leven heen. 
Wij hopen en bidden dat hij in het licht van Gods 
Heerlijkheid mag worden opgenomen en dat hij vanuit de 
hemel onze voorspreker mag zijn. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa zeggen wij u onze 
oprechte dank. 
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