
t Dankbaar willen wij blijven denken 
aan 

Bernardus Johannes Snieders 
echtgenoot van 

GUSTA ALBERTA RLKKERJNK 
Hij werd geboren op 27 februari 1898 
te Borne e n is, gesterkt door de Sa
cramenten der Zieken, overleden op 
22 december 1984 in Huize "St. jozef" 
te Weerselo (Ov.). 
Op 27 december d.o. v. hebben we bid
dend afscheid van hem genomen in de 
Parochiekerk en daarop aansluitend 
een korte dienst in het crematorium 
te Usselo. 

Zij, die het voorrecht hebben gehad, 
deze ingoede men s te hebben g eke nd, 
kunnen in waarheid van hem zeggen: 
Hij was op de éérste plaats een man 
van geloor zonder franje, die tijdens 
zijn lange leven, waar het nodig was, 
te getuigen van zijn Christen-zijn. 
Zijn plichten als echtgenoot en bemin
de vader van kinderen waren hem hei
lig. Vrouw en kinderen zullen hem mis
sen, maar ook in dankbare herinnering 
zullen wc achterblijven, de trouw, de 
vaderlijke goedheid en liefde, die hij 
hen allen schonk . 
Zijn geloof, dat God een Vader voor 
hem was, gaf hem tot de laatste dag 
van zijn leven de kracht, de overgave 
aan Gods wil, een langdurende ziekte, 

in berustende overgave te verdragen. 
De dierbare overledene was echt een 
van die personen, die door hun geloor 
heen, ervan overtuigd waren, dat ook 
het kruis van ziekte en pijn, een bron 
van v r ede en Inwendige rust kan zijn. 
Dierbare echtgenote weel: dat we sa
men ruim 6o jaar in ons huwelijk ge
lukkige mensen waren. M'n dierbare 
vrouw , we hebben nu een voorlopig 
afscheid genomen. Aan U mijn innige 
dank voor Uw zeer langdurige verzor
ging aan mij besteed in totale lierde 
volle toewijding . Geef U niet te veel 
over aan droefheid om mijn heengaan. 
Geliefde kinderE>n, die mij allen met 
liefde en zorg omringden tijdens mijn 
ziekte en heel bijzonder t ijdens mijn 
laatste levensdagen, jullie waren al 
tijd mijn trots en mijn vreugde. Blijft 
allen je geluk zoeken in een goed en 
rechtvaard ig leven. Lucas 2 vers 29. 
Weest een blijvende s teun voor moeder 
en gedenk mij in iu lhe gebeden. 
God zegenc U allen, die in Huize "St. 
jozef" te Weerselo zo goed en zorgzaam 
voor mij waren. 

Geef allen, die 1k hier achterlaat, 
Uw Vrede. 

** * 
Wij zeggen U oprechte dank voor Uw 
medeleven. 

Familie Sniedcrs 

Weerselo, december 1984 


