


In dankbare hennnenng aan 

Gezina Johanna Snippert-Breuker 

Ze werd geboren op 26 december 1915 1n de 
Lutte en groe1de op in een gez1n van v1er k1nderen. 
Op 18 september 1943 trouwde ze met Gerard 
Snippert uit Glane. Samen gingen ze aan de 
Goormatenweg 1 in Overdinkei wonen op een klei· 
ne boerden). een pracht1ge plek aan het stroomdal 
van de riVIer de D•nkel. 

Daar op cl!e piek. waar ook v1er kinderen geboren 
werden. leefde ze vele )aren gelukk1g met haar 
gez10 m1dden in de rust van de natuur Ze genoot 
van de planten en de d1eren. Oe moestuin was 
haar speciale hobby, waarUit de gehele zomer rij· 
keiijk werd uitgedeeld aan familie en kennissen. 
Ze was een zorgzame moeder d1e vreugde kon 
putten u1t het geluk van haar kinderen. Maar niet 
alleen haar kinderen hadden haar zorg. Ook voor 
anderen stond ze altijd klaar Oe deur stond voor 
iedereen open: voor een praatJe. een kop koffie of 
een pilSJe van de Grolsch. waar haar man jaren 
lang tot ZIJn pens1oen gewerkt heeft. 
Ze genoot enorm van haar kle•nk,nderen. d1e met 
veel p1ez1er naar oma g1ngen. Ze had altiJd we1 iets 
lekkers voor ze. 
Pasen was een bijzonder feest Dan werd er zelf 
een paasvuur gebouwd, dat 's avonds werd aan· 
gestoken. Steevast maande oma de kinderen om 
met te d1cht b'i het vuur te gaan staan. 
Tweede Kerstdag was het hoogtepunt van het 
1aar: haar veqaardag, samen met de hele familie 

en kenn•ssen. 
In 1990. na b 1na 50 )aar, moest om gezondhe•ds· 
redenen van haar man de keuze gemaakt worden 
OrT' de Goormatenweg en de naobers te vertalen. 
Met haar man g1ng ze naar een seniorenwon,ng 1n 
Losser aan de Kostergaarden. Op 16 december 
1993 overleed haar man. 

' Maar ze pakte een nieuwe draad op en werd lid 
van veel veren1g10gen waar ze met veel plez1er 
n1euwe contacten legde. Ze hield van een feeStJe 
of een uitstapJe en was ondanks haar hoge leeftijd 
meesta tot het laatst aanwez,g. Er ontg1ng haar 
mets. En als ze naar huis g1ng en iemand ze,: ' Het 
1S laat Sien . dan ze• ze: "Och •k kan morgen toch 
uitrusten. 
Het laatste halfjaar g1ng het met haar fys1eke 
gezondheid bergafwaarts. Ook al kon ze n1et meer 
uit de voeten: ze bleef volop belangstelling voor 
alles en iedereen houden. 

Op 23 april 2002 1s ze ·s nachts vred1g 1ngeslapen. 
Ze vond het goed zo 
Na de UitvaartmiS op 27 april 10 de H . Mana 
Geboortekerk te Losser hebben wij haar te ruste 
gelegd op het RK kerkhof a daar. 

In ons hart bliJf je verder leven. Bedankt voor alles. 

Voor uw medeleven en belangstelling na het over· 
htden van onze moeder, schoonmoeder en oma 
betuigen WIJ onze oprechte dank. 

K1nderen en kle1nkinderen 


