
Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Grada Geertruida Snippers-Beuvink 

Ze was gehuwd met 
Hendrik Everhardus Sthepanus Snippers 

die op 25 maart 1995 overleed 

Ze werd geboren op 26 juli 1911 te Losser. Op 20 fe
bruari 1999 is zij thuis vredig ingeslapen, gesterkt door 
het H Sacrament van de Zieken. We hebben haar op 
donderdag 25 februari. na de gezongen uitvaartdienst 
in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua. te 
ruste gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal. 

Nu wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder. 
oma en overgrootmoeder, doen we dat met veel verdriet. 
Maar tegelijkertijd zullen vele dierbare herinneringen ons 
met haar blijven verbinden. Als kind moest ze haar klom
pen nog schuren, verwarmen in de oven en dan rennen 
op weg naar kerk en school. 
Mama was een vrouw met een zacht karakter, die heel 
zorgzaam was voor iedereen. Mama had graag veel men
sen om z1ch heen, biJ haar was iedereen welkom. 
Ze hield van gezelligheid. De koffie stond altijd klaar. 
Samen met papa gaf ze ons alle liefde en zorg die ze 
kon geven. We kregen zo alle kans om ons te ontplooien. 
Ze leefde mee met het wel en wee van haar kleinkinde
ren. Wat was ze gek met hen en ook zij vergaten haar 
niet. Na een huwelijk van 52 jaar overleed papa, haar 
grote steun en toeverlaat. Haar sterke geloof heeft haar 
de kracht gegeven om dit verlies te verwerken. 
We kunnen terugkijken op een fijn leven met mama. 
Door de zorg en de nabijheid van haar kinderen kon ze 
tot het laatst thuis blijven wonen. Daar was ze ook dank
baar voor. In ons hart zal ze altiJd biJ ons bliJven. 
Maar wat zullen we haar nog missen. 
In de hemel1s nu ongetwijfeld een plaats voor haar klaar 
gemaakt. Samen met papa zal zij nu leven bij God, in 
Z1jn Vreugde en Zijn Ltefde. Mama, bedankt voor al je 
zorg en liefde voor ieder van ons. 

Rust in vrede. 

Voor al Uw bliJken van meeleven en belangstelling, zeg
gen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


