ï

op als jongste in een gezin van drie kinderen in
een ti§ waann hard werken heel gewoon was. Op jonge
leeftijd verloor hij zijn moeder. Dit was niet alleen voor
hem, maar ook voor zijnved,er en twee bro€rs, Nol en Zef,
een zeet ingijcPJnde gebeurtenis.

Jan groeide

Ter dankbare herinnenng aan

Vlak na de oorlog werd hlj als dienstplichtig militair
uitgezonden naar lndonesié. De gebeurtenissen tUdens
deze oodog hebben zijn leyen voor een grool deel

Jan Smeets
echtsenoot van

beirMoed. Eenmöal teruS in Nederland ging hij werken in
de mín. Hij ontnoette zln wouw Gerda en uit dit htwelijk
werden die dochters geboren: Rita, lGrin en lv1önon.
Ondanks het feit dat hij door zijn ziekte - reeds woeg in

Gerda Scheid

-loÍpnnes Gerardus Annd Smeets is geboren in Ubch over
Worms op 19 sqtanber 1998 en overleed er, gaterkt met
H. Sdcranenten en omiryd door & lief&wlle zorgm uan ziln
dierfurery op 7 decemfur 9003. Hilwerd op 7 7 &cernbe4 na
een plechtige uitudartmis in de St.-Josqhkerk te WaubachGroensiaal fugraven op het parochièle ke*hof aldar

&

zijn huwelijk onStaan - geen canière heeft kunnen maken, is
hem toch door zijn vnend Mm, de kans geboden zijn vak
als timm€rman uiï le oefenen. Zor,,rel voor hem als voor zrjn
gezin is dit van grote betekenis geweest.
Jan heeft nog een hogeleeftildwetenïebereiken, ondank
zijn z.ttakke gezondheid. Hij wist kacht te putten uit zijn
grole liefde voor de natuur en hel leven. Ais geen ander
Senoot hijvan zUn vakanti€s in Oostenrjjk.
/v'\aar het meest wist h! te genieten van zijn kleinkinderen,
Estelle en Veronique.
Jary Pap, Opa, rust in wede.

De plechtige zaNekendienst zal gehouden word€n in de
parochiekerk van St.-Joseph te Waubach-Groenstraat op 18
januaí 9004 om 1 1 .1 5 uur.

Voor Lwgebed en nekluen tijCens zlln ziekte en bij
overlilCen, dankm wij u oprecht

Zin ech\enote kinderm en kleinkinderen.
8€gr. & Crem.

Va.
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