


In dierbare herinnering aan 

Henk Snijders 
echtgenoot van Diny Snijders-Zwerink 

Henk werd geboren op zaterdag 1 oktober 1932 
te Oldenzaal. Hij was de zoon van 

Hendrik Gerhard Snijders en Cornelia Horsthuis. 
Na een kort ziekbed is hij plotseling overleden op 18 
januari 2012. Wij hebben hem te ruste gelegd op het 

R.K. kerkhof te Losser. Hij werd 79 jaar. 

Henk moest toen hij 3 jaar was al zijn vader missen, wat 
hij erg jammer vond. 
De oorlog maakte hij mee als jonge tiener, en deze liet 
een diepe indruk bij hem achter. Hij mocht daar graag 
over vertellen en bleef altijd zeer geïnteresseerd in die 
periode. 
Henk was erg leergierig. Na zijn school heeft hij zichzelf 
aangemeld voor cursussen elektronica bij de PBNA. Zo 
bouwde hij voor zijn famil ie eind jaren vijftig, toen er 
enkel alleen nog proef uitzendingen waren, zelf al een 
televisie. 
In militaire dienst was Henk onder meer radio technicus. 
In een nationale militaire schietwedstrijd behaalde hij de 
tweede plaats en zwaaide af als soldaat eerste klas. 
Henk heeft veel beroepen gekend. Van bakkersknecht, tot 
monteur in de elektronica. Uiteindelijk werkte hij tot aan 
zijn pensionering 40 jaar in de grafische industrie bij de 
Twentsche Courant. 
Hobby's en interesses kenmerken hem zeer. Zo deed hij 
in zijn jeugd aan voetballen, gevolgd door electronica 
en filmen. In het bijzonder hield hij erg veel van muziek, 
wandelen en fietsen in de natuur, en biljarten. Later kwam 
daar de computer bij, die hij al in de jaren tachtig ondekte. 

Hij hield met name van computerprogramma's maken en 
zelfgemaakte films en video's monteren. 

Een stukje tekst uit een l ied van Heinz Schenk dat Henk 
mooi vond: 

Es ist Alles nur geliehen, 
Hier auf dieser schönen Welt, 

Es ist alles nur geliehen, 
Aller Reichtum alles Geld. 

Es ist Alles nur geliehen, 
Jede Srunde voller Glück, 

Musst du eines Tages gehen, 
Uisst du alles hier zurück. 

Darum /ebt doch ever Leben, 
Freut euch auf den nächsten Tag, 

Wer weiss schon auf diesem Globus, 
Was es morgen bringen mag? 

Freut euch an den kleinen Dingen, 
Nicht nur an Besitz und Geld, 

Es ist alles nur geliehen, 
Hier auf dieser schönen Welt. 

Henk was altijd een goede echtgenoot, een lieve vader 
en opa. 

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de belangstel
ling en het medeleven. 
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