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Ter herinnering aan 

Mina Hendrika Snippert 
Mien 

sinds 9 juli 2007 weduwe van 

Bernardus Johannes Leusink 

Mien werd op 5 juni 1929 geboren in Losser aan de 
Veldmatenweg 1, alwaar ze overleed op 1 april 2010. 
We hebben haar op 7 april, na de Uitvaartviering in de 
Maria Geboortekerk te Losser, te ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Mien heeft haar hele leven lang gewoond in haar ouderlijk 
huis. Wel moest in 1972 de mooie oude boerderij vanwege 
een brand worden vervangen door haar huidige huis. 
Op 20-jarige leeftijd leerde zij haar man Bennie kennen, 
waarmee zij in 1959 is getrouwd. Tot 1979 heeft haar 
tante Dina bij hun ingewoond. Hun kinderwens is helaas 
nooit in vervulling gegaan. 
Mien werkte eerst op de confectie en zorgde later voor de 
huishouding en hielp Bennie een handje op de boerderij . 
Mien was een gelovig mens en ging regelmatig zondags 
naar de kerk. Mien en Bennie hielden beiden veel van de 
natuur en genoten samen van hun grote vrijheid. 

Mien had als hobby's breien, zwemmen en gymmen. 
Samen met Bennie mocht Mien graag gaan dansen, uit 
eten gaan en korte vakanties maken. 
De ziekte en het overlijden van Bennie in 2007 viel Mien 
erg zwaar. Haar hele leven had ze lief en leed met hem 
gedeeld en nu moest ze alleen verder. Ze besloot ook 
in haar ééntje lekker op haar vertrouwde stekkie op het 
platteland te blijven wonen. Haar enige huisgenoot was 
haar hondje Loeki, waar ze erg op gesteld was. 
Aanvankelijk kon ze als dagelijks uitje nog wel even 
met haar auto boodschappen doen in Losser. Later liet 
haar gezondheid steeds meer te wensen over en was 
ze steeds meer aan huis gebonden. Haar naaste familie 
kwam wel regelmatig op bezoek om haar eenzaamheid 
een beetje te verdrijven. Mien hield echter niet van 
uitgebreide sociale contacten en veel mensen over de 
vloer. De laatste 4 maanden was Mien door haar ziekte 
aan bed gekluisterd en werd thuis liefdevol verzorgd 
door Carint Thuiszorg, zus Marietje en neef Hans. 
Op 1 april 2010 is Mien, na voorzien te zijn van de 
ziekenzalving, vredig ingeslapen in het bijzijn van Sanne 
die haar hand vasthield. 

Mien onze lieve (schoon-) zus en tante, 
rust nu in Vrede van God. 

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven betoond tijdens de 
ziekte en na het overlijden van Mien. 

Marietje Busscher - Snippert 
Hans en José, Sanne en Sophie 
Familie Leusink 




