


Ter gedachtenis aan 

Maria - Johanna Snippert-Weustink 

Weduwe sinds 6 novemberl 956 van Antonius Snippert. 
Zij is geboren 27 september 1914 te Altenberge Dld. 
Overleden te Enschede 10 juli 2013. 
Na de uitvaart in de aula en kapel van de Oldenhove is op 15 
juli 2013 haar lichaam ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof 
te Losser. 

Moeder was altijd gek op dieren, haar poedeltjes waren 
haar alles, als ze ging fietsen moest het hondje altijd mee 
achter op de fiets in het mandje. Ook hield ze van zwemmen 
dat was haar lust en haar leven minimaal 3 maal per week. 
Bij het sluiten van het openlucht zwembad Brilmansdennen, 
heeft ze de krant gehaald als de oudste samen met de jong
ste zwemster, werd ze gehuldigd. 
Als we gingen zwemmen in Gronau of Nordhorn was moe
der er altijd bij. In het zwembad van Nordhorn hadden ze 
een hoge duikplank, daar ging oma met de kleinkinderen van 
af duiken. Het water was koud vertelden de kinderen maar 
oma dook er gewoon v!'n af. 

Ook heeft ze nog jaren lang plezier gehad van haar scooter
mobiel, we gingen dan oefenen in het park van het Ariëns 
te Glanerbrug. En zo kreeg ze haar diploma, ze had een hele 
sterke wil. 

Ze heeft tot haar 92 jaar in haar huis aan de Gronausestraat 
gewoond, ze hield heel veel van haar tuin dat was haar 
grote passie. Ze was gek op ·bloemen daar genoot ze van. 

Moeder heeft een zwaar leven gehad, maar het geloof 
maakte haar sterk. Ooor het vroeg overlijden van haar man 
stortte haar leven in en heeft ze jaren van verdriet gehad. 
Ze klaagde nooit maar als ze pijn had dan was het echt. 
Oe dood van haar dochter heeft haar meer aangegrepen dan 
zij direct liet merken, ze kon er niet over praten. 
Naarmate dat ze ouder werd, werd ze heel lief en klaagde 
ze nooit. Voor 5 jaar terug brak ze haar linker heup, waar ze 
goed van herstelde. 

Ooor de val 3 juni jl. brak ze haar rechter heup, dit kon ze 
niet meer verdragen. Ze is toch nog onverwachts overleden, 
in de nacht van 10 juli is ze vredig ingeslapen. 

Ze heeft 6 jaar in de Oldenhove afdeling de Brink te Losser 
gewoond. In begin vroegen we haar; "Moeder hoe is het 
hier?" Ze zei dan; "Ik zit hier mijn tijd wel uit." De laatste 
maanden van haar leven woonde ze in Oelemars 4, waar ze 
echt op haar plaats was en het naar haar zin had. 

Moeder, wij bedanken jou voor jouw liefde en zorg, rust 
zacht. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 


