


Er is een mens gestorven
Uit een andere tijd een man
Een vrouw en zeven kinderen heeft hij verworven
Een mooi mens en dan: zijn eenvoud 
en een groot hart wat zeldzamer dan goud.

Na een leven vol kracht en inspiratie is tot ons verdriet rustig ingeslapen

André Smet
Echtgenoot van Christiane Boeykens

Geboren te Sint-Niklaas op 27 december 1931 
en overleden in het wzc Het Hof op 3 maart 2023,

gesterkt door het sacrament der zieken.

André was
Oud Scout

Gewezen wijkmeester Broederlijk Delen en 11-11-11 Actie
Zeer sterk sociaal-maatschappelijk geëngageerd

U kan André een laatste groet brengen bij Wase Uitvaartplanner, Singel 13 te Sint-Niklaas 
op donderdagavond 9 maart 2023 van 19 tot 20 uur.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie 
op zaterdag 11 maart 2023 om 11.30 uur in de Don Boscokerk, 
Magnolialaan te Sint-Niklaas.

Samenkomst in de kerk vanaf 11.15 uur.

Aansluitend begeleiden we André naar zijn laatste rustplaats op de 
begraafplaats Heimolen.

Ook in de gemeenschapsviering van zondag 16 april 2023 om 11 uur in de O.L.Vrouwekerk 
te Sint-Niklaas gedenken we André in gebed.

Rouwadres: Familie André Smet
p/a Wase Uitvaartplanner
Singel 13 - 9100 Sint-Niklaas



André was meer dan 66 jaar de liefdevolle echtgenoot van
 Christiane Boeykens

en de zorgzame vader en grootvader van
 Koenraad en Marina Smet - Wauman
  Tom en Liesbeth, Oskar
  Maarten en Mandy, Linde en Stella

 Jan en Myriam Smet - De Witte
  Emma en Tom
  Rozel en Siem
  Andreas en Leen 
 Hilde Smet en Luc Aelbrecht 
  Sander

 Wim en Sabine Smet - Baert
  Katinka en Jeroen, Stella en Leon
  Yana en Lucas, Lars
  Timo en Joke

 Bart en John Paul Smet - Igaña

 Marieke en Steven Smet - Versyp
  Otto en Elina
  Frits 
  Bob

 Joris en Ann Smet - Buyse

delen mee in de rouw, zijn broer, schoonzus, schoonbroer en hun kinderen en kleinkinderen 
 Ernest en Maria Smet - Aelbrecht
 Wilfried Boeykens
 
 de kinderen en kleinkinderen van de overleden broers, zussen, 
 schoonbroers en schoonzussen
  

Dank aan Dr.  Van Goethem en het voltallig team van het wzc het Hof
voor de liefdevolle verzorging en aandacht.

U kan een persoonlijk berichtje of een gedeelde herinnering 
aan André achterlaten op waseuitvaartplanner.be


