
Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Jan Gerrit Joseph Snippert 
"Lieskes Jan• 

Jan werd geboren op 23 maart 1929 aan de 
Oldenzaalsestraat te Losser. Hij groeide op in een 
gelovig en hecht gezin. Reeds op jonge leeftijd ging 
hij naar de Winkelscholtweg om de boerderij van 
zijn "tante" voort te zetten. 

Op 16 mei 1961 trouwde hij met Femie Beeks. Uit 
dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren: Bernadme. 
Anneke, Gernt-Jan. Trudy en Marie-José. Maar na 
8 gelukkige huwelljksjaren moest hij Fem1e op 27 
september 1969 verliezen door een vreselijke 
ziekte. Met de hulp en zorg van "tante Annie", zijn 
steun en toeverlaat. kreeg hij weer de kracht om 
door te gaan voor zijn gezin en zijn werk op de 
boerderij. Jan was een gelovig en deugdzaam 
mens en stond voor iedereen in de buurt en voor 
de familie klaar: waar ze hem ook maar voor nodig 
hadden. Op zijn hulp kon je altijd rekenen. Hij was 
niet alleen boer. maar ook bouwvakker. De schu
ren. het "nieuwe huis'. alles heeft hij zelf met ei
gen handen gebouwd. 
De boerderij was zijn leven. Hij genoot van zijn kin
deren en later ook van de kleinkinderen. Hij zag 

graag dat het hen goed ging. Een veel gebruikte 
uitspraak van hem was; •zorg da'j 't in de kök'n in 
de riege holt'. Met andere woorden: •zorg voor 
vrede in huis en al het andere komt vanzelf". De 
laatste jaren moest hij, door zijn ziekte, zijn werk 
op de boerderij overlaten aan zijn zoon. Dit was 
best wel moeilijk voor hem. Door het raam kon hij, 
vanuit zijn stoel, toezien hoe anderen het werk in 
de tuin en op het land deden. Ondanks zijn ziekte 
was hij nog erg betrokken bij het wel en wee van 
de kinderen en de boerderij. Met de steun en de 
zorg van •tante Annie' zag hij toch de positieve 
dingen in het leven. 

Amper 3 weken na de dood van zijn broer Gerard 
moeten ook wij hem uit handen geven. In volle 
overgave is hij, na voorzien te zijn van hel "Heilig 
Sacrament der Zieken". overleden op 6 maart 2000. 
We leggen hem neer m de handen van God. 

"Jan. Pa, Opa, bedankt voor je werken en zorgen 
en voor wat je voor ons betekend hebt. Je blijft in 
onze gedachten altijd voortleven·. 

Uw medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlij
den heeft voor ons veel betekend. We willen u daar 
hartelijk voor bedanken. 

Annie Niekrake 
Kinderen en kleinkinderen 


