
Wilt in uw gebeden gedenken 

LAMBERTUS JOHANNES MARIA 
SNIPPERT 

die te Losser geboren werd op 10 mei 
1945 als oudste en enige zoon van 
Hermannus Gerhardus Snippert en 

Dina Wilhelmina Snijders. 
Zijn enige zus Truus werd In 1949 geboren 

Bertus leek een sterke man, die niet te 
verslaan was. Met spoed onderging hij 
een blinde-darm-operatie. Die genezing 
herstelde zich nauwelijks. Hij ontving de 
ziekensacramenten in volle bewustzijn en 
stierf zeer rustig binnen een kwartier in 
het Losserse ziekenhuis op 8 aug. 1980. 
Hij werd op het kerkhof van de Maria Ge
boorteparochie te Losser begraven op 12 
augustus d.a.v. 

Het levensprogram is niet altijd even pret
tig. Het ligt dan ook buiten onze be
rekening. maar als gelovige mensen wil
len wij graag het hoofd buigen. omdat wij 
weten, dat de Heer ZiJn bedoelingen 
heeft en daarom hoeven wij niet na te 
vragen. Wij mogen leven, wij mogen ons 
plezier In het leven zoeken, maar wat ons 
overkomt, moeten wij verwerken. 
Bertus heeft zijn programma verwerkt. 
Hij was voor iedereen behulpzaam, zodat 
soms zijn eigen werk bleef liggen. 
Als een van weinige specialisten was 
hij Gräder-machinist: op een centimeter 

nauwkeurig kon hij het verharde wegdek 
afslijpen of bijschaven om de vereiste 
hoogte te bereiken, alvorens de asfaltlaag 
werd aangebracht. 
Thuis was hij nog met het huis aan het 
verbouwen. De buren waren goede vrien
den voor hem en hij was een prima 
naober. 
De mensen, die U lof brengen, zijn 
qelukkig. 
Die hun kracht bij U vinden, zijn goed af. 
Dan verandert U dorre grond in 
vruchtbaar land. 
Op weg naar U voel ik mijn krachten 
groeien. Ps. 83. 
Heer, mag Bertus delen in Uw genade en 
heerlijkheid? 

Voor de vele blijken van medeleven on
dervonden biJ het plotseling overlijden van 

Lambertus Johannes Maria Snippert 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Truus en Bennle 
Familie Kip 
Familie Snippert 

Losser, augustus 1980 


