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In dankbare herinnering aan 

ANTONIUS GERHAROUS SNOEIJINK 
echtgenoot van 

Aleida Geertruida Evers 
eerder gehuwd geweest met 
Maria Johanna Hesselink 

Hij werd geboren te Lattrop op 25 april 
1914. Op 12 oktober 1992 overleed hij aan 
de Volharding 1 te Denekamp. Op 17 okto
ber vond in de St. Nicolaaskerk z11n Uitvaart 
plaats, waarna hij werd begraven op het r.k. 
kerkhof te Denekamp. 

Vader, we kunnen je niet missen. Met pijn in 
het hart hebben we afscheid van je moeten 
nemen. Je hebt gevochten zoals we je ken· 
den. 
Je was in die moeilijke laatste maanden 
een man die het voorbeeld voor ons wilde 
blijven. Met een lach, zonder traan, heb je je 
over moeten geven. 
Je hebt veel verdriet gehad bij 't overlijden 
van ma en je had veel moeite met de leegte 
daarna. We hebben 't als bijzonder plezerig 
ervaren, dat je opnieuw je geluk vond bij 
Lida. 
Groots vonden we je liefdevolle zorg voor 
Hettie. Zij nam een bijzondere plaats in je 
hart in. De kleinkinderen brachten ook veel 
vreugde in je leven. 
Je discipline, je wilskracht, je oprechtheid 
zijn goede eigenschappen waar wij ons aan 
vast kunnen klampen. 

Aan onze Goede God heb je jezelf nu toe
vertrouwd. Het H. Sacrament der Zieken 
heeft je doen berusten in je lot en gaf je de 
kracht om je over te geven in Zijn Handen. 
Vader, veel hebben we aan jou te danken. 
Je was een keihard werkend man, die altijd 
voor ons en iedereen klaar stond. Je werk 
was je hobby, perfectionist en vakman te· 
gelijk. Altijd zullen we met grote bewonde· 
ring en waardering aan je blijven denken. 
Ook voelde jij een enorme betrokkenheid bi1 
't sociale leven. Vele functies in allerlei 
besturen heb je met veel inzet bekleed. 
In al die jaren was je een fervent klootschie· 
ter. zelfs was je koningsschutter van Twen
te. Wie herinnert zich niet de legendarische 
wedstrijden tegen Frans Benneker. 
De laatste jaren ging je elke maandagm1d· 
dag naar je geboortedorp Lattrop om jouw 
Sport met je leeftijdsgenoten te beoefenen. 
Doch 't laatste jaar voelde ie de kracht ge
leidelijk aan uit je lichaam vloeien. Je kon 
niet meer zoals vroeger en dat deed je veel 
pijn. Nu heb je de eeuwige rust gevonden 
en wij zijn heel erg blij dat jij onze vader 
was en mijn man. Pa bedankt en tot ziens. 
Het ga je goed. 

Voor uw belangste lling en medeleven dan
ken wij U hartelijk. 

FAMILIE SNOEIJINK 


