
"Het is goed zo" 

t 
GERARDUS ALFONSUS MARIA SNIJDERS 

(GERRIT) 

geboren te Eibergen op 17 JUii 1948 en over
lieden te Haarlem op 28 juni 1999. 
Na een Eucharistieviering in de parochiekerk 
van H. Maria Moeder Gods heeft de begrafe
nis plaatsgevonden op de R.K. Begraafplaats 
aldaar. 

Gerrit is nu daar waar hij naar toe wilde als 
hem iets overkwam, naar Groenlo, bij z'n 
broers Jan en Benny en z'n zus Marijke. 
Terwijl iedereen zag dat hij erg ziek was vond 
hiJ zelf dat er niets aan de hand was. Het ging 
perfect met hem. 
Erg druk is hij geweest met de verbouwing 
van z'n huis, voor Maaike, die hem zorgzaam 
en liefdevol bemoederde. Bijna klaar nu en 
helaas kan hij er niet meer van genieten. We 
hadden het hem zo gegund. 

Gerrit was altijd vrolijk en opgeruimd van 
aard. Wilde iedereen helpen, was gul en 
maakte graag grapjes, zelfs toen hij daar 
bijna geen kracht meer voor had. 

Het maakte hem geliefd in zijn buurt, die op 
hun beurt hem, ook toen het wat moeilijker 
ging, op een fantastische manier ondersteun
den. 
Het liefst ging hij z'n eigen gang. Naar de dui
venvereniging, vissen, voetballen, het koffie
huis. Het was altijd zo gezellig met een pils1e 
erb11 en hij vergat dan naar huis te gaan. 

Eind 1997 onderging hij een operatie in het 
VU in Amsterdam. Sneller dan een ander 
werd hij ontslagen. Pijn? Nee, hard was hij 
voor zichzelf, keihard. 
Toen hij 50 werd heeft hij een feest gegeven 
voor familie en vrienden. Zijn 51e verjaardag 
kan hij niet meer vieren. Tot op het laatst 
wilde hij niemand lastig vallen. Hij kon alles 
zelf én moeder mocht het niet weten. 

Gernt we gunnen je de rust en zullen nog 
vaak denken aan de afsluiting van je telefoon
tjes: "Doei, doei, en bedankt voor het belle
tje". 

Voor uw medeleven na het overlijden van 
Gerrit betuigen wij u onze oprechte dank. 

Fam. Snijders 
Fam. Van Emmerik 


