
Met veel liefde willen wij blijven 
denken aan 

Jozef Hendrik Snippert 

echtgenoot van 
Johanna Gerarda Berendina Scheffer 

Hij werd op 19december1914 in Glane 
(Losser) geboren. Gesterkt door het 

Sacrament van de Zieken is hij van ons 
heengegaan op 6 november 1995. 

Na de Eucharistieviering in zijn parochiekerk 
van de H. Maria Geboorte, op 9 

november, hebben wij hem te ruste 
gelegd op het kerkhof aldaar. 

Tot voor drie maand was hij nog nooit ziek 
geweest. Tot aan zijn 64ste jaar had hij meer 
dan 33 jaar gewerkt in de brouwerij. Zijn werk 
was zijn hobby en muziekvereniging 
Excelsior zijn passie, waar hij meer dan 40 
jaar lid van was. 
Hij was geen man om stil te zitten én hij was 
ook geen man om stil te zijn. Altijd had hij 
een geestig woord, wist op die manier men· 
sen om zich heen te binden. Niemand van 
ons zal ooit begrijpen hoeveel hij van zichzelf 
verborgen heeft gehouden achter al zijn 
grapjes. 

Tot het laatste toe bleef hij vol humor. Hij 
hield van zijn kinderen om zich heen, was 
erg trots op hen en 45 jaar lang huwelijk 
heeft van hem een gelukkig mens gemaakt. 
Hij hield zó van het leven dat het hem grote 
moeite kostte het leven los te laten en ons 
achter te laten. In alle stilte en rust is hij van 
ons heengegaan. 
We zullen de leegte die hij achterlaat probe· 
ren op te vullen met herinneringen aan hem, 
zijn gezelligheid, zijn verhalen, zijn levens
vreugde maar bovenal zijn zorg voor ons al
len. 
Wij zijn hem veel dank verschuldigd. 
In het geloof dat hij ons heeft voorgeleefd, 
willen wij afscheid van hem nemen. 
Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven tijdens de weken van zijn 
ziekte, voor uw aanwezigheid bij zijn uitvaart 
en begrafenis zijn wij U zeer dankbaar. 
Wij hebben uw warme belangstelling zeer op 
prijs gesteld. 

J. Snippert • Scheffer 
kinderen en kleinkinderen 


