


Haar geest was helder 
tot het laatste toe 

Haar lichaam kon niet meer 
het was moe 

We hielden haar hand vast 
tot het einde kwam 

en de andere hand het van ons overnam 

Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Lisa Snippert-Verlinden 

Ze werd op 10 april 1916 geboren. 
In 1941 trouwde ze met Marinus Snippert. 

Na het ontvangen van het Sacrament 
van de Ziekenzalving overleed zij 

op Hemelvaartsdag, 1 juni 2000 in het 
Verpleegcentrum Twente Oost te Losser. 

We hebben haar op 6 juni, 
na de Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk 

te Losser, naar het crematorium 
te Usselo begeleid. 

Nu we nog vrij onverwachts afscheid moeten 
nemen van Lisa, van onze moeder en oma 
doen we dat met heel veel verdriet. Maar w~ 
zullen haar blijven herinneren als de vrouw, die 
altijd heel hard gewerkt heeft. Ze was boven 
alles een goede zakenvrouw. Ze was een per
fecte coupeuse die voor velen in Losser en 
omgeving kleding gemaakt heeft. Begonnen 
met een kleine stoffenzaak in Glane, verhuisde 
ze in 1954 met haar gezin naar Losser, waar ze 
ook weer een stoffenzaak begon. En in 1957 
werd aan de Brinkstraat een nieuw pand 

gebouwd. dat bekend zou worden als "Bruids
en Stoffenhu,s Lisa··. Marinus, haar man, heeft 
als timmerman er ook hard aan gewerkt. Oma 
woonde in het gezin, zodat die mee zorg kon 
dragen voor de kinderen en het huishouden. 
Moeder kon zich zo helemaal aan de zaak wij
den. Toen in 1972 beide dochters, waar ze erg 
trots op was. getrouwd waren, deed ze de zaak 
van de hand. Samen met vader verhuisde ze 
naar de Hogeweg. Daar mochten ze samen 
genieten van vele mooie jaren. Graag ging ze op 
vakantie en samen fietsten ze veel. Ook hield ze 
van kaarten. De laatste jaren werden steeds 
moeilijker voor haar. Door het herseninfarct drie 
jaar geleden, moest ze een stapje terug doen. 
Zo kon ze geen auto meer rijden en ze werd 
hulpbehoevend. Als vrouw die graag alles zelf 
regelde viel haar dat zwaar. Samen met vader 
verhuisde ze een jaar geleden naar St. 
Maartens-Stede. Ze wist niet meer van het 
leven te genieten. Terwijl ze herstelde van een 
heupbreuk, werd moeder plotseling erg ziek en 
zo kwam het afscheid sneller dan gedacht. 
Gelovig als ze was, mogen we haar nu opgeno
men weten bij God. 

Lisa, moeder, oma bedankt voor al uw werken 
en zorgen. 
Rust nu in de Vrede en de Vreugde van God! 

Wij zijn dankbaar voor uw medeleven, betoond 
na het nog plotselinge overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder en oma. 

Marinus Snippert 
Kinderen en kleinkinderen. 




