
Wilt u in uw gebeden blijven gedenken 

Hendrik Snippers 
die op 29 april 1914 te Lonneker ge
boren werd. 

Hij was gehuwd met 
Tonnie Monninkhoff. 

Toch nog onverwacht stierf hij thuis, 
na een mooi familiefeest, op 5 augus
tus 1990, nog voorzien van het H. Olie
sel. We hebben hem op 9 augustus, 
na een Eucharistieviering in de Maria 
Geboortekerk te Losser, naar zijn laat
ste rustplaats begeleid op het R.K. 
kerkhof aldaar. 

Sommige gebeurtenissen voelt een 
mens aankomen en hij gaat er zich dan 
op voorbereiden. Zo heeft vader aan
gevoeld, dat zijn krachten afnamen en 
hij uitgeput en moe raakte. 
Toch heeft hij het feest nog willen 
meemaken, waar hij zich omringd wist 
door zijn vrouw, zijn kinderen en klein
kinderen. 
Vol overgave en in alle rust heeft hij 
zijn leven toen uit handen gegeven en 
het als een gelovig mens gelegd in de 
handen van God, zijn Sc hepper. 
Wij zijn dankbaar dat vader zolang bij 
ons was. Hij heeft altijd hard moeten 

werken op de boerderij, zeker in de 
jaren toen alles nog met de hand moest 
gebeuren. Maar hij deed het met hart 
en ziel, zodat hij er graag leuke din 
gen voor opzij zette. 
Hij hield van de natuur en van het vee, 
waar hij mee werkte. Hij bleef zich 
interesseren voor de paardesport. 
Ook volgde hij trouw het wereldgebeu
ren via de t.v. en hij had er een eigen 
kijk op. Hij was dan ook moeilijk van 
zijn mening af te brengen. 
De laatste jaren heeft hij veel met zijn 
gezondneid gesukkeld en moest hij het 
rustig aan doen. Hij werd toen vooral 
door moeder met veel toewijding ver
zorgd. 
Vader besteedde toen veel tijd en aan
dacht aan zijn kleinkinderen, waarvan 
hij zielsveel hie ld en waarvan hij ook 
alles kon verdragen. 
Moge God hem nu opnemen in Zijn 
vrede en vreugde. 

Voor de blijken van belangstelling, na 
het overlijden van mijn lieve man, onze 
vader en fijne opa, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

T. Snippers-Monninkhoff 
kinderen en kleinkinderen 


