


GEDACHTENIS AAN 

HELENA LOUISA EUPHEMIA 
KELLERHUIS 
ecl1tl!,e11ote van 

ANTONIUS GERARDUS SN I PPERT 

Zij werd geboren te Losser op 11 sept.- 1913 
en is, gesterkt door de genademiddelen van 
de H, Kerk, op 26 oktober 1969 in het St. Jozef
ziekenh ui s te Enschede overleden. 
29 oktober d.a .v . l1 ebhen wij haar li chaa m be
graven op het r.k, kerkhof te Enschede, 

In het evangelie van SI.Jan lezen wij dal Jesus 
weende 0 111 de dood van z ijn vriend Lazarus .-

M et alle recht mogen nu ook wij bedroefd zijn 
l>îj he t hee11gaa11 van mo e der, met wie wij zo 
gel ukki g waren: lief en leed heeft z ij met ons 
gedeeld , om ons bl ij en gelukkig te maken 
schakelde zij zichzelf uit, zij verwerkte voor 
zichzelf de zorgen ".an het gezinsleven, 
Het va lt ons zwaar afscheid te moeten nemen 
van deze mens zo nabij in ons l even geplaatst. 

Maar het troostwoord van Jesus tot Ma,tha is 
ook voor ons gezegd: 11 lk he n de verr ijzenis 
en h el leven, Wie in Mij gelooft zal leven ook 
al is hij gestorven en ieder die leeft en gelooft 
in Mij zal in eeuwigheid niet sterven." 
Vader in de hemel, herinner U haar naam,• 
die geschreven staat in de palm van uw hand, 
Jv\ oge zij verl!,eving vinden van h;rn r m enselijke 
onvolkomenheden en delen in Uw heerlijkh eid, 
Dit vragen wij U door Jesus Chri stus , Uw 
zoon en o nze Hee, , Amen . 
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, 

wees haar voorspraak. 

Voor de vele blijken van medeleven, 

ondervonden bij het overliiden van 

mijn lieve vrouw en onze zorgzame 

moeder en oma, betuigen wij U onze 

oprechte dank. 

familie Snippert 

Enschede, 29 oktober 1969 


