
Met veel liefde willen we blijven 
denken aan 

Gerhardus Smoors 
echtgenoot van 
Truus Engeman, 

Hij werd geboren op 16 september 1932 
te Overdinkel en overleed 

te Overdinkel op 7 januari 1991. 
Na de H. Eucharistieviering op 11 januari 
hebben we hem te ruste gelegd op 

het kerkhof van de H. Gerardus 
Majellaparochie te Overdinkel. 

Lieve pa, 

Pa, je bent nu uit ons midden weg
gegaan. 
Wat heb je gevochten en wij met jou. 
Ik denk dat we alles hebben gedaan 
wat we hebben kunnen doen, om jou 
bij ons te houden en toch konden we 
in de laatste momenten van je leven 
samen "ja" zeggen. Wat had je een 
sterk geloof, pa, en wat gaf dat jou en 
ook ons kracht. 
Pa, we zouden heel veel over jou kun
nen vertellen, maar we willen ons be
perken tot datgene wat jou zo bijzonder 

maakte als persoon, als man en als 
vader. 
Je hield van het rnooie en het goede, 
hoe klein en eenvoudig ook en dat zag 
je altijd weer in de natuur, in de mu
ziek, in je vrienden, in ma en in ons. 
Er ging rust van jou uit. Je overdacht 
de dingen die je zei. Je hield niet van 
onenigheid, daarom keek je altijd naar 
het goede in de ander, terwijl je ook 
eerlijk je mening durfde te zeggen, 
wanneer er in jouw ogen iets niet goed 
was, zo maakte je door je eerlijkheid, 
je humor en je trouw echte vrienden. Je 
zei altijd ; ,,Je echte vrienden zijn je 
huisgenoten" en zo hebben we dat ook 
ervaren. 
Pa, je was er altijd voor ons. We kon
den al tijd bij jouw terecht, daarom 
zullen we je heel erg missen. 

Bedankt pa! 

Onze oprechte dank voor uw mede
leven en steun. 

Truus Smoors-Engeman 
Ellen en René 
Ruud 


