
Als .dankbare herinnering aan 

ELISABETH JOHANNA NIJHOF 

weduwe van 

Gerhard Johannes Snijders. 

Zij werd geboren te Lonneker 28 september 
1905. Voorzien van het sacrament der zieken, 
is zij op 12 februari 1982 te Enschede over
leden. Met een plechtige Eucharistieviering in 
de Kerk van O.L.V. van de H, Rozenkrans te 
Glanerbrug, hebben wij op 17 februari d.a.v. 
afscheid van haar genomen. 

Goede God en Vader, wij danken U voor het 
leven van onze moeder en grootmoeder in ons 
midden. Haar leven werd getekend door onop
vallende bescheidenheid. Met liefde nam zij 
de zorg op zich van het gezin; stil en harte
lijk, vriendelijk en liefdevol volbracht zij haar 
taak in het gezin. De kracht daartoe putte zij 
mede uit het gebed en vooral uit de gave van 
de Eucharistie. 
Haar aanwezigheid en haar hartelijkheid wa
ren van zelfsprekend. 

Van haar, Goede God, kunnen we aflezen 
wat Uw liefde voor mensen inhoudt. Door 
haar kregen wij inzicht op Uw zorg en aan
dacht voor uw mensen. Onze moeder en 
grootmoeder verwees door heel haar leven 
naar U. 
Wîj danken U, voor dit rijke en gevulde leven. 
Wij vragen U, dat wij haar nagedachtenis kun
nen blijven eren door haar hartelijke goedheid 
in ons midden levend te houden. 
Moge zij nu delen in de volle vreugde van U, 
samen met vader en grootvader. De laatste 
maanden van haar leven had zij heimwee naar 
U, goede God en naar haar dierbare doden. 
Lieve kinderen en kleinkinderen, heel veel 
dank voor jullie attente, liefdevolle zorg, voor
al in de laatste j aren van mijn leven, de tijd 
van hulpbehdèvendheid. De goede God zal 
j ullie belonen voor al het goede aan mij be
steed. 
H, Maria, moeder van Jezus Christus, bid voor 
ons allen ! 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter 
gedachtenis aan haar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


