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Een blijvende herinnerjng aan 

Johanna Antonia Susanna 
Snippers-Reinink 

sinds 22 april 1947 echtgenote van 

Hendrikus Franciscus Snippers 

Zij werd op 24 september 1918 te Losser gebo
ren. Op 29 mei 1995 overleed zij, na een kort 
ziekbed, in het verpleeghuis Oldenhove te Los
ser. Na de Eucharistieviering in de Maria Ge
boortekerk hebben we haar begeleid naar haar 
laatste rustplaats op het parochiekerkhof aldaar. 

Met het overlijden van moeder, van oma, kwam 
er een einde aan het leven van een zeer dier
bare vrouw. ZiJ stond voor iedereen klaar en had 
alles voor een ander over. Iedereen was altiJd 
welkom bij haar en genoot van haar gastvrijheid. 
Al vroeg in de morgen stond altijd de koffie klaar 
en was ze benieuwd wie er die dag allemaal wel 
op bezoek zouden komen . Ze hield van gezel
ligheid. De kinderen en kleinkinderen vonden 
in haar een gulle moeder en oma, die zichzelf 
eerder wegcijferde om anderen te kunnen ge
ven. 
Hiernaast heeft zij altijd jarenlang samen met 
haar man hard gewerkt in het cafetaria, midden 
in het dorpscentrum van Losser. 

Zij had een bijzondere devotie tot Maria van Ke
velaer. Toen ze voor het 25ste keer deze bede
vaartplaats had bezocht, werd ze hier voor 
onderscheiden. Moeder leefde vanuit een ge
loof dat haar steun en bltJdschap gaf. 
Veel blijdschap ondervond ze ook bij de geboor
te van haar twee achterkleinkinderen: Britt en 
Anne. Ze was er trots op: ze was een trotse groot
en overgrootmoeder. 
Het was voor haar een verlies, dat haar gezond
heid de laatste jaren minder werd. In die tijd on
dervond ze veel steun van haar man en de 
kinderen. Twee weken voor haar heengaan werd 
ze door een beroerte getroffen en moest ze 
noodgedwongen worden verpleegd. Haar over
lijden vond plaats aan het einde van de mei
maand. Het is de periode waarin we in het 
bijzonder stilstaan bij Maria. In Kevelaer wordt 
Maria ,,Troosteres van de bedroefden" genoemd. 
Moge Maria ons troosten nu wij diep bedroefd 
afscheid moeten nemen van deze fijne vrouw. 
moeder en oma. 
Moge zij nu rusten in de vrede van de verrezen 
Heer. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij haar 
uitvaart en begrafenis zijn wij u zeer dankbaar. 

H. F. Snippers 
Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


