
t 
ANNA BWKHUIS 

weduwe van Hendrik Snijders (t 1957). 

Zij werd geboren op 29 oktober 1907 
te Lonneker. 

Op 6 november 1935 huwde zij met 
Hendrik Snijders 

en samen kregen ze acht kinderen. 
ZIJ overleed op 6 februari1991 te Enschede, 
voorzien van de H. Sacramenten der Zieken 

en werd op 11 februari 1991 
te Lonneker begraven. 

Zwaar werden de dagen en 
lang duurden de nachten. 
Hoe moeilijk is het vechten biJ 
het ontbreken van krachten. 
Maar ondanks het verlies van 
de strijd om het leven 
heb je ons een goed voorbeeld gegeven. 

Een moeder doet slechts eens in haar leven 
piJn aan haar kinderen en dat is, als ze sterft. 
Wij, kinderen hebben dit de afgelopen weken 
ervaren, toen mama haar laaista strijd heeft 
gestreden. Het doet erg veel pijn om voor
goed afscheid te nemen van iemand die zo
veel voor ons heeft betekend. Haar laatste 
strijd was, zoals haar heleleven heeft geken
merkt: niet opgeven, maar doorgaan. 
Mama heeft nu een verdiende rust na een 
Jan$) en dynamisch leven. Door het vroeg
til'dlg overfijden van papa bleef zij met ons, 
k nderen, achter. ZIJ vocht daarna om ons 
allemaal een eigen plaats in deze wereld te 
bezorQen. Zij döed dat met haar rechtlijnige 
overtUlging en wist alle tegenslagen weer te 
boven te komen waarbiJ, en dat was haar 
kracht, ons gezin niet uiteen viel. 
Zij kon dan ook niet stil zitten en afwachten. 
Het liefst trok ze erop ult. Tot vlak voor haar 
dood kon ze nog genieten van kleine tochtjes 
door het haar aierbare Twente. Haar grote 
reis naar Lourdes heeft gelukkig nog plaats
gevonden, want aan f;1aria ontleende zij 
steeds de inspiratie om de moederrol zoals 
mama die voor ogen had, tot een göèa einde 
te brengen. 
WIJ zunen onze moeder en oma nooit 
vergeten. 

Kinderen en kleinkinderen. 

Lonneker, 11 februari 1991. 


