
Haar geest was helder 

Haar lichaam wou niet meer 
Het was moe 

Een fijne en dankbare herinnering aan 

B.E.J.M. Snippers-Monninkhoff 
"Diny" 

Ze werd op 2 oktober 1919 
te Oldenzaal geboren. Sinds 6 augustus 1988 

weduwe van Jan Snippers, met wie zij 
op 11 april 1950 in het huwelijk trad. 

Op maandag 24 juli 2006 om 13.30 uur 
is zij overleden. We hebben haar op 27 juli, 

na de Uitvaartviering in de Kapel 
van de Mariahof, begeleid naar het 

crematorium te Usselo. 

Vandaag hebben wij afscheid genomen van onze 
allerliefste moeder, schoonmoeder en oma. Een lief
devolle, zorgzame, bezorgde en gelovige vrouw. 
Met vader was zij 38 jaar gelukkig getrouwd. Aan de 
Scholtinkstraat zagen zij hun kinderen opgroeien en 
uitvliegen. Samen hadden ze toen alle tijd en geno
ten van hun vakanties in het Sauerland en hun auto
ritjes. Hem te moeten missen deed haar groot ver
driet. Zij moest alleen verder in dat huis, waar ze tot 
aan haar einde hoopte te kunnen blijven. 
Haar kleinkinderen, Maaike en Femke, hadden een 

speciaal plekje in haar hart. Ze paste graag op, ze 
vond het fijn als ze kwamen logeren. Voor het slapen 
gaan bad ze samen met hen altijd het "14 engeltjes 
gebed". Bij verjaardagen, examens, vakanties wer
den altijd kaarsjes opgestoken. 
Zolang ze kon was moeder actief in huis en tuin. 
Alles zag er dan ook keurig uit. Echter naarmate ze 
ouder werd, kwamen ook de ongemakken. Drie jaar 
geleden verhuisde ze naar de Mariahof in Oldenzaal, 
omdat zelfstandig wonen niet meer langer kon. 
Oldenzaal, de stad waar ze ook geboren was. De 
Mariahof, waar ook haar andere familie woont. Dit 
was ook een hele steun voor haar. Het duurde dan 
ook niet lang of ze zag de Mariahof als haar thuis. 
Hier kreeg ze de aandacht en de zorg die ze nodig 
had. Ze klaagde nooit, wilde vooral niemand tot last 
zijn. Wij zijn trots op haar en we zijn dankbaar dat ze 
zo lang in ons midden heeft mogen zijn. 

Onze speciale dank gaat uit naar het verplegend 
personeel van de Mariahof voor de liefdevolle ver
zorging van onze moeder, schoonmoeder en oma. 

Wij danken iedereen voor hun belangstelling en 
deelneming. 

Jan 
Emmy 
Gerdy en Hennie 
Maaike en Jan Willem, Femke 


