


Naar waarde genoten, altijd positief, 
altiid met respect, altiid interesse, 

altijd klaargestaan, onze steun en toeverlaat. 

Bewonderenswaardig was haar enorme 
wilskracht om bij ons te kunnen blijven. 

Helaas heeft een intens lief en 
wa,ardevol mens ons verlaten, mijn innig 

geliefde vrouw on onze lieve mama 

Tiny Gerritzen-Snippert 
' echtgenote van 
Benny Gerritzen 

Tiny werd op 17 juli 1943 geboren te Glane 
en trad op 22 augustus 1967 

in het huwelijk met Benny Gerritzen. 
Op 23 december 2001 

overleed zij op Bavelds Dennen 
te Noord-Deurningen en op 29 december 2001 

hebben wij Tiny na de uitvaartviering 
in de H. Maria Geboortekerk te Losser 

naar het Crematorium "Enschede" 
te Usselo begeleid. 

Tiny is in 1965 gestart met haar levenswerk, 
Bruidshuis Lisa. Gedreven door haar passie en 
vakkundigheid werden vele bruidjes in Twente en 
omstreken meer dan 40 jaar door haar gekleed. 
Ondanks de vele uren die zij hierin heeft gestoken 
was zij altijd de spil in het gezin. Als grootste 
supporter van haar man en kinderen stond zij 
uren langs de tennisbaan om hun aan te moedi
gen. Samen hebben zij genoten van de ski
vakanties in Serfaus en van de zonvakanties 
genoot ze met haar man maar ook zeker met 
haar vrienden en vriendinnen. 
Een andere grote hobby was de carnaval. Als 
trouw lid van de Daore Trappers is zij altijd aktief 
geweest o.a. als dansmarietje, het verzorgen van 
de kleding en meelopen in optochten. 
Uiterlijk was voor haar van groot belang, zelfs tot 
het laatste moment. Ze hield ervan om verwend 
te worden in beauty-salons, ze bezocht graag 
modeshows om op de hoogte te blijven van de 
nieuwste modetrends en erg gezellig vond ze het 
om te winkelen met haar (schoon)dochter, zus en 
vriendinnen. 
Verdrietig was ze omdat ze geen oma meer zou 
worden, maar heel blij om te weten dat het eerste 
kleinkind op komst is en ze het ook nog gevoeld 
heeft. 
Groot respect verdient de wijze waarop zij haar 
ziekte heeft gedragen. Zelfs tot het eind bleef zij 
positief, mede dankzij de geweldige steun van 
familie en vrienden. 

Wij danken iedereen voor het medeleven tijdens 
de ziekte on na het overlijden van mijn lieve Tiny 
en onze allerliefste mama. 

Benny, Martin en Marjan, Ellen en Erwin. 


