
In dankbare herinnering aan 

Johan Jozef Snippert 

Op 5 mei 1927 werd Johan te Losser geboren. 
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken 

overleed hij in zijn ouderlijk huis op 
22 februari 2004 

l\a de Lucharisttencnng op \ njdag 27 februan in 
de H. Maria Geboortekerk hebben wij hem te ruste 

gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Johan groeide op m een gezin met drie broers en 
dr.1e zussen. Hij zette het klompenmakerbedrijf, an 
ZIJll vader voort en heefl dit werk , olang het nog 
ging alt1Jd met 'eel plezier gedaan. zijn werk was 
ook zijn hobby. Thuis zitten ''as iets dat hij niet 
vaak deed. Als het maar even ging dan \\a~ h1J in 
de werkplaats of m de ruin beLig. Vele klompen, 
t.. lomp,ehoenen, maar ook meubels, vogelhuisjes 
en kerststalletjes heeft hij in elkaar gezet. Dit 
moest dan altijd netjes en precies gebeuren. van 
slordig werk hield luj niet. Daarnaast was hij een 
man die ook erg genoot van het platteland en , an 
de natuur om hem heen. 

Pa had altijd lijd om een praaye te maken. Met ons 
en met iedereen die bij hem in de \\erkplaats wam. 
Helaas heeft hij de laatste jaren voor cijn 
gezondheid moeten vechten. In 2001 werd er 
kanker bij hem gevonden, maar na een spannende 
en moeilijke periode leet.. alle, toch weer goed te 
gaan. Toch kwam de ziekte t.:rug in mei 2002. 
Opnieuw is hij O<lk die strijd weer aangegaan. De 
beperkingen die na de operatie kwamen vielen hem 
zwaar. Toch ging hij door met zijn leven, werkte 
nog elke dag in de "erkplaar- en bleef druk met 
lijn hobb) 's. No,ember 2003 werd hij helaas 
opnieuw ziek. Dit keer mocht hij het niet meer 
winnen van zijn ziekte. 
Lieve Johan. lieve pa, je had nog zoveel plannen. 
maar helaas mag j e die niet meer uit\'oeren. Het 
'l!Chten is nu 'oorbij. we gunn.:n je de rust. maar 
we zullen je 'er~chrikkelijk missen. 

Rust =acht. 

\\ 1j danken u allen \'Oor de door u getoonde 
belangstelling. 

F ebniari 2004 

Siny Snippert-Krop 
\fariëlle en Regillio 
Ronald en Marije 


