
w.i in uw gebeden gedenken 

Antonius Snippert 
ec?-.tgenoot van Ge~nruîda Breulcer 

Hii werd geboren IP Losser op 21 1un1 1885. 
Ceaterkl door de Sacràmeut"r. ct"r zieken, arierf 
b11 op zondag 9 JUt:l 19î4. -"la een Eucbansu". 
v1&ring in de par<x;t"~:cerk v•n St. Marnnus 
hebben z1~n fi:imilielnden zijn Hchaar!'J ter rusltt 
gelegd op h'>I Korhohek lcerkoof van Losser, vol 
veruouwan op J1-zus' hPJofte van opst<infiing en 
Pauw1q Je•l:'n. Del Wds op donderddg 13 1u•11 lli74 

de f"estdag van de H. Antomus. 

Na ef!n leven van hard werken he.,fr d;, Hur 
zi•n d1ena11r Anroniuo op hoge le-.ft!Jd opg(>
r-:>epen naar het andere leven. Voor een ge
lovige mens, &01d.1 htJ Wd9, k·.-,am d1e oproe;:> 
wel ODYerwactJt, maar niet oovocrbere1d Zqn 
hole leven waa b e zield vaL een diep gek11;;te 
overtuiging Een nauwe bard vei !:)()nd ham mot 
kinderen en k:Jvink1nderen, ·1c.:>r wie hl) el es 
over had. Al QlDO het Jopc.n moe1z.aam, z.onder 
noodzaak &"u h11 geen Zor.dag overslaan, dl! 
r...tla mee 1e vieren 
Nu ttJn Wû verdneri9. omdat we hem moeten 
rr.isae11, rn•ar ooi: c;iurwen we he1n, dat hij na 
•en zo wer.kzadrn lftven, de rust van het Va
derhuis is binnengegaan. 
Moeder en ~11·d~ren, dank voor jullie go1>d1t 
zorgen en h~fde aar1 m tJ betoond. Ik kan je 
het met v1trgoeden; dat moet O.L Heer mau 
doen 
Kmderen en kl"iukinderen, weest goed voer 
Moeder en voor elkaar. Houdt het voorbeeid 
van getoof voor ogen 1e be Je leven laug, zoala 
wij der aan Jullie gegeven hebber. 
De l!Jd van wèenien breekt aan. 
Heer Jezu.t, geef uw dienaar Ar.tontu1 • met 
voorb11zien van &1JD. m~i.stthjke tek~rten - de 
vreugd" van het Vaderhuis. 

Voor uw blijken van medeleven bij h et h e e n. 
gaa n van mtjn lieve man, onze zorgzame 
vader en opa, en de Jaatate eer aan hem be. 
wezen, %ijn wij zeer dankbaar, 

G Sn1ppert·Breuker 
kinderen en kleinkinderen 


