
Een dankbare herinnering aan 

MARIET JE SNIJDER - HEG MAN 

sinds 23 mei 1994 weduwe van 

Albert Snijder 

Zij werd op 29 juni 1915 te Groenlo geboren en 
kreeg de doopnamen Maria Grada Johanna. Vol
komen onverwachts overleed zij in de morgen van 
dinsdag 6 juni 2000 thuis te Groenlo. De die~st ten 
uitvaart vierden wij op 9 juni in de parochiekerk 
van de H. Calixtus. In de verwachting van de 
verrijzenis ten leven hebben wij haar daarna te 
ruste gelegd op de r. k. begraafplaats te Groenlo. 

Plotseling is zij van ons heengegaan zo~~r een 
woord van afscheid. Wij troffen al voorbere1d1ngen 
voor het vieren van haar 85e verjaardag en met 
haar verheugden wij ons daar op: op 29 juni, de 
feestdag van de H.H. Petrus en Paulus, tegelijk 
met Prins Bernard, zoals zij altijd zei. Het mocht 
niet zo zijn. Toch zijn wij dankbaar dat zij zolang 
de onze mocht zijn. 
Zij werd als jongste van een gezin met 14 kinderen 
geboren. Van twaalf daarvan heeft zij het overlij
den moeten meemaken op haar levensweg. Toch 
was zij opgewekt en blijmoedig van hart, al kon ze, 
als ze het nodig vond, ook goed van zich afpraten. 
Een goede moeder die klaar stond voor haar 

kinderen en je altijd wel wilde helpen. Tot het 
laatst deelde zij hetleven met haar zoon Aloys. En 
naast haar taak als huisvrouw zorgde zij samen 
met haar man ook voor voldoende brood op de 
plank: zij werkte in de textiel in de fabriek of als 
huiswerk, zij werkte bij mensen thuis, zij maakte 
scholen schoon. Zij pakte van alles aan. 
Op latere leeftijd werd zij lid van .de senioren.: 
vereniging en zij zong in het seniorenkoor. Z11 
beleefde er veel plezier aan. Ook was zij vroom en 
gelovig en had zij een bijzondere verering voor 
Maria. En dan was er nog het handwerken en 
vooral was zij goed in het breien van Grolse 
wanten. 
zo is zij in tevredenheid haar lange levensweg 
gegaan totdat zij door een plotselinge dood van 
ons werd weg genomen. Wij geven haar uit han
den in het vertrouwen dat haar leven goed is 
geweest. Wij vertrouwen haar toe aan haar en 
onze God en bidden dat zij voor altijd mag delen 
in het leven van de opgestane Heer. Moge zij 
rusten in vrede, moge zij leven in onze harten. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens haar 
leven en na haar overlijden, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Wilhelmien en Jan 
Hennie en Kinderen 
Aloys 


