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PETER JOSEPH SMEETS

kenhuis zijn hart te laten controleren, hield
dat hart plotseling op te slaan. Ziin tijd was
gekomen en wij weten n iet het antwoord op
de vraag: ,,Waarom moest dit gebeuren?"
Peter zal er wel op gerekend hebben dat hem
dit kon overvallen. En wij proberen in geloof
te aanvaarden dat het God is die de tijd voor

Geboren op 12 april 1945 te Ubach over Worms.
Hij ontving het Sacrament van de zieken en
is overleden op 17 oktober 1985 te

een mens bepaalt en dat Hij het is die de
mens roept.
Wij bidden voor hem:
,,God, onze Vader, voor U is duizend iaar

Met dankbaarheid gedenken wij

Ubach over Worms.
Na een plechtige Eucharistieviering in de kerk

van Lauradorp, vond de crematie plaats te
I

msten

rade (Heerlen).

Een rustige mens, die een grote zotg had
voor zijn medemensen. Onder hen nam ziin
moeder de eerste plaats in.
Haar gezondheid ging hem zeer ter harte.
Thuis hielp hij haar bij alles en vaak nam
hij haar mee op vacantie.
Nog onlangs gingen zij samen naar Maria te
Lourdes om alle zorgen en verlangens aan
haar voeten in de grot neer te leggen.
Hij filmde graag en hield van mooie dingen.
De avond van zijn dood zou hij de zelt gemaakte f ilm van Lourdes laten zien. Het is
er niet van gekomen.
Hij had vele klokken, die van alle kanten de
tijd zichtbaar en hoorbaar maakten.
Toen de taxi hem kwam halen om in het zie-

als één dag. Voor U is er geen tijd, maar
eeuwigheid. Neem deze gestorven mens,
Peter, op in Uw huis en laat hem gelukkig

ziin.

Sterk en troost hen die achterblijven,
bijzonder ziin moeder".
Hij moge rusten in vrede.

in

het

De Íamilie Smeets dankt U allen hartelijk
voor uw medeleven bij het overlijden en de
crematie van Peter.
+

De plechtige zeswekendienst zal

gehouden

worden op zaterdag 30 november a.s. 's avonds
om 19.00 uur in de parochiekerk van de

H. Theresia en Don Bosco te

Lauradorp.
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