


Cedenk in uw gel>eden 

EUPHEMIA DIENA BECKS 
ZiJ wnrd geboren 11 april 1 '· :3 te Lossor en 

trad 16 mei 1961 tn het huwolijk met 
Jan Gerrit Jooeph Snippert 

Vijf kinderen bracht :cij ter wereld: Bornardine, 
Anneke, Gerrit-Jan, Trudy en nog kort voor 
haar dood Mari&-Joaé. Na een moedig gedra
gen p>JnliJke ziekte, ontallcp z>j YTedig in do 
Heer, gesterkt door het Sacramer:.t der zieken, 
27 september 1969. We hebben baar 3 oktober 

op hel kerkhof te Loaaer te ruate gelegd. 

Jan verliest een vrouw met een lief, fijngevoel
tig karakter, die hem biJ al zijn werken en zor
gen troc.w :er>njda stond en in alles offerende 
!iefde Z>c!: geheel ga! aan de opvoeding van 
hun kindere:1. D11 gelukkig huweliJk i.s nu in
eens afgebroken. Het is or.s niet gegeven m to 
zien waarom zij zo JOng in de •tolle bloei van 
haar leven moest heengaan, Dit boboort tot de 
grootste raadsels van bet leven, wnar WÎJ geen 
antwoord op weten. 
In de B>Jbel lozen we hoe de recbtschapon 
man Job in de zwaarste beproevingen ZIJn 
geloof en vertrouwen in Cod l>Uift bewaren. 
Hij zegt -en moge J•n dit nazoqgen - De Heer 
heeft gegeven. de Heer heeft genomen. de 
naam van de Heer Z>J gezegend in eeuwigheid. 
En de Heer, die ons allen op jeugdige leefbid 
is voorgegaan in <.lood en verrijzenis, kan hier 
licht in duisternis brengen, troost in droefhei<.l 
en op de duur uitkomst geven. 
Moge Jan in de komende moeilijke tijd, zoals 
in de afgolopen maanden, zich godragen weten 
door de onmisbare steun van familie en 90edo 
bur en. 
Goede Vader in de homl31, laot Fomie voort
leven niet alleen in de heerlijkheid van het 
eeuwige !oven, maar ook tn OnD hart, in ona 
geweten en in onze kinderen. 

Drulc de LAnge. Losser 

Voor uw blijken van deelneming biJ 
het overlijden va11 m1jn innig gelief
de echtger.ote en onze lieve zorgza
me moeder, betuig-en wij u onze op
rechte dank. 

J G. J. Snippert 
Bernardme 
Anneke 
Gerrit-Jan 
Trudy 
Mane-José 

De Lutte, 3 oktober 1969 


