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Een gedachtenis aan 

MARIA GEERTRUIDA 
SNIJDERS - GOOSSEN 

Geboren te Harbrinkhoek 3 oktober 1904. 
Sinds 29 april 1981 weduwe van 

JOHANNES HENDRIKUS SNIJDERS. 
Plotseling overleden te Almelo 3 april 1985. 

Het is lentel Uit het doodse winterse landschap 
ontspruit het Jonge frisse leven door de koe
sterende stralen van de zon. Als een echte 
mens van buiten genoot Marie daar van, want 
ze hield van de natuur en de bloemen. Met 
vertrouwen en optîm isme zag ze, ondanks haar 
hoge leeftijd, de zomer weer tegemoet ........ . 
een noodlottig ongeval doorkruiste dit echter. 
Ze was een zeer aktieve, verstandige en zelf
standige vrouw. Haar hele leven heeft ze hard 
gewerkt op de boerderij en in het gezin; zorg
vuldig regelde ze de gang van zaken thuis en 
was belangstellend en meelevend met het wel 
en wee van haar kinderen en kleinkinderen. 
Ze was hard voor zichzelf en klaagde nooit. 
Veel heeft ze geleden van de plotselinge dood 
van haar man, maar ze zorgde er wel voor om 
daardoor niet te vereenzamen: ze zocht kon
takten met andere mensen, genoot oprecht van 
de bijeenkomsten van de bejaardensoos, deed 
zelf haar boodschappen en I iet zich vast niet 
uit handen nemen wat ze zelf nog kon. 
Het christelijk geloof, dat ze van haar ouders 
had ontvangen, was voor haar een steun in het 
leven; trouw bezocht ze iedere zondagmorgen 

de Hoogmis en vond daar de kracht haar opti
misme en blijheid te bewaren. 

Moeder, oma, bedankt voor uw voorbeeld, uw 
leven, uw zorg, uw gebed, maar vooral voor 
uw liefde voor vader en ons. Door deze ban
den van liefde blijven we over de grenzen van 
de dood met elkaar verbonden, omdat we ge
loven dat niet de dood het laatste woord heeft, 
maar het leven! In dat geloof bent u ons voor
gegaan. 
Op paaszaterdagmorgen hebben we haar ge
storven lichaan bij vader te ruste gelegd op 
het r .k. kerkhof te Maria-Parochie, alwaar zij 
wachten op de opstanding uit de dood. Want 
Pasen is: geloven in het nieuwe leven! 
Moeder, oma, rust nu en leef in vrede met de 
verrezen Heer in het Hemels Vaderhuis. 

Voor Uw blijken van belangstelling en mede
leven, ondervonden na het overlijden van onze 
moeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Almelo, april 1985 


