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Een dankbare herinnering aan 

Anna Maria Slot-Snippert 

Op 13 oktober 1909 geboren te Glane. 
Meer dan 48 jaar 

was Z1J gelukkig getrouwd met 

Hermanus Albertus Slot 

Onze moeder is geboren en getogen in Glane 
op 'De Vereniging'. Als oudste binnen het 
gezin Snippert droeg ze op ionge leeft11d ver
antwoordelijkheid voor haar broerties en zus
jes. Ook binnen 't café werkte ze mee. Anna 
kon daar met plezier over vertellen aan haar 
kleinkinderen. In die tijd leerde ze ook haar 
latere man Herman kennen. 

Samen met Herman en zijn ouders vestigde 
zij zich in de Zoeke alwaar zij zou blijven 
wonen. In dit huis werden haar vijf kinderen 
geboren. Zij was de spil in het gezin. Tot de 
leeftijd van 90 jaar is zij blijven zorgen voor 
haar kinderen. 

Anna was op haar plek in de Zoeke. Ze was 
graag thuis waar zij ook een eigen stoel had. 
Als ze vond dat het een 'mooi'n dag' was. 
ging ze vaak op het bankje buiten zitten. 

Moeder kon dan intens genieten van de 
omgeving en observeerde alles wat er op 
haar weg kwam. Ze was precies op de hoog
te van het wel en wee van de schapen en 
ganzen, die gehouden werden om het huis. 
Ook als ze op bezoek was bij haar kinderen 
keek Anna graag de buurt in. 

Als er visite was dan luisterde ze geïnteres
seerd en met een scherp verstand. Dit laatste 
heeft ze tot een paar dagen voor haar over111-
den kunnen behouden. Anna vertelde graag 
verhalen over vroeger en ze wist altijd precies 
wat er gaande was. Door Radio Oost bleef ze 
de gebeurtenissen in de wereld buiten de 
Zoeke volgen. 

Na een ziekbed van enkele maanden is moe
der op 19 februari 2001 overleden in het ver
pleegtehuis te Losser. Ze is 91 jaar gewor
den. Na de uitvaartmis op 22 februari in de 
Heilige Maria Geboortekerk te Losser hebben 
wij haar te ruste gelegd op het R.K. kerkhof 
aldaar. 

Ondanks ons verdriet vertrouwen wij erop dat 
ze weer samen zal zijn met haar man. 

Voor alle steun en medeleven willen wij ieder
een hartelijk danken. 

Kinderen en kleinkinderen 


