
God. Gij hebt zijn naam geschreven In de palm 
van Uw Hand 

HENDRIKUS ADRIAAN SMOLOERS 

echtgenoot van 

Ann• Adriana Smeulder1 

HIJ werd geboren te Goirle op 2 november 
1937 en overleed te Tilburg op 6 november 
1003, gesterkt door het eakrement van de 
zieken. 

"Midden In het Leven staat de Dood". 
Die dood, Henk, heb JIJ midden In je leven 
ontmoet en je bent hem niet uit de weg ge
gaan. 
Tastend gelovig zei je alleen: "Ik weet niet 
wat 0. L. Heer met mij voor heeft". 
Een kruleje op je voorhoofd en de H. Kom
munle op zondag waren voor jou voldoende 
om die ontmoeting met de dood op je heel 
eigen manier te verwerken 
Je deed het zoals je het leven zelf verwerkt 
hebt. 
Pijn. tegenslag, ontslag verwerkte Jezelf. Daar 
hoefde de anderen, en zeker Ans. niet onder 
te hJden. Meer alles wat het leven bood aan 
vreugde, verbondenheid, verbetering van huls 
en hof, een betere auto of een mooi sieraad 
gunde je iedereen, op de eerste plaats weer 
Ans. 
Je kon van het leven genieten, een pllske of 
sport tn beeld. Je had voor iedereen een 
scherts of plagerij. Je lach heeft Je tot het 
laatste moment niet verlaten. 
Alleen met je heel eigen gevoelens was je 
zuinig . Dlit was je eigen terrein. Misschien 

omdat ze In jou zo diep en gevoelig lagen, 
ook de religieuze. 
Je deed de dingen gewoon zonder er veel 
woorden over vuil te maken. En waar nood 
was of een mens Je nodig had, handelde je 
en zette je In. Dét wes Jouw taal! Daarin 
legde je je hart en de taal van je gevoelens. 
Henk, wij hebben die teel begrepen en je 
woord verstaan. Het was fijn om met je te 
leven en daarom zullen wij Je missen, op de 
eerste plaats Ans 
Henk. bedankt voor elles Meer nog dan wij 
heeft de God van alle leven de taal van jouw 
l 111fde verstaan 
Aan Hem vertrouwen wij jou nu toe. Moge je 
rusten in vrede 

De famllle dankt U hartelijk voor uw belang
stelling en medeleven. 


