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In dankbare herinnering aan 

Mia Snijders - Morshuis 

sinds 10 oktober 1964 echtgenote van 

Johan Snijders 

Zij werd geboren te Engden (Old.) op 24 augus
tus 1932 en overleed, gesterkt door het 
Sacrament der Zieken, op 5 maart 1998 in het 
Oldenzaalse ziekenhuis. 
We hadden haar 10 maart voor het laatst in ons 
midden tijdens de viering van de H. Eucharistie 
in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we 
haar te ruste hebben gelegd op het parochieel 
kerkhof aldaar. 

Deze lieve vrouw en zorgzame moeder te moe
ten missen doet ons veel pijn. 
De warme zorg voor haar gezin en haar 
bescheiden en eenvoudig in het leven staan, 
zullen we ons altijd blijven herinneren. 
Zo graag was ze getuige geweest van het 
huwelijk van Sylvia en Erwin op 24 april a.s., dat 
nu op een latere datum gevierd gaat worden. 
Twee jaar geleden openbaarden zich de eerste 

verschijnselen van een kwaadaardige ziekte. 
Met vallen en opstaan, twijfel en hoop heeft zij 
deze angstige tijd samen met haar man en kin· 
deren doorgebracht. Ze heeft zeker in gebed al 
haar zorgen toen aan God voorgelegd. 
Ze zal met Jezus in de Hof van Olijven hebben 
gebeden:" God, laat deze beker aan mij voorbij 
gaan, maar niet mijn wil maar uw wil geschie
de". 
Toen ze steeds meer ging ervaren dat ze niet 
lang meer te leven had, kon ze dan ook zeggen: 
"Als God het goed vindt dat ik sterven ga, dan 
vind ik het ook goed." 
Daarom geloven wij dat na haar Goede Vrijdag 
het nu ook voor haar Pasen zal zijn, temeer 
omdat ze steeds vanuit het paasgeloof geleefd 
heeft. 
Moge de engelen van God haar nu tegemoet 
gaan en haar brengen voor de Allerhoogste. 
Zo laat de Kerk ons in iedere Requiemmis zin· 
gen. 
Lieve Mia, rust in vrede en blijf in liefde heel 
dicht bij ons in ons verder leven. 

Voor uw deelneming en meeleven, ondervon
den tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Johan Snijders 
Marco 
Sylvia en Erwin 


