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Met veel liefde en dankbaarheid willen wij blijven 

denken aan onze moeder en oma 

Änne Reinders 

weduwe van 

Jan Snellers 

Zij werd geboren op 2 april 1927 te Nienborg en 
zij overleed 22 september 2003 te Losser. 
Wij namen afscheid van haar tijdens een plechtige 
Eucharistieviering in de Gerardus Majellakerk te 
Overdinkel. Daarna volgde de crematie te 
Usselo, Enschede. 

Moeder kwam uit een gezin van 10 kinderen , die 
onderling een zeer goede band met elkaar had
den en bracht dat op haar kinderen en kleinkin
deren over. 
Moeder was een zeer gastvrije en geliefde 
vrouw, de deur stond altijd voor iedereen open. 
Ondanks het verlies van Hans probeerde zij toch 
weer te genieten van de kleine dingen in het 
leven. 

Haar levensmotio was " het is nooit zo donker of 
het wordt wel weer licht ". · 
Zij hield er niet van dat mensen medelijden met 
haar hadden, ze zei dan " Er zijn altijd mensen 
die het nog erger hebben ". 
Na het overlijden van papa hadden wij gehoopt 
dat zij nog lange tijd aan de Goormatenweg had 
kunnen blijven wonen. Zij genoot intens van het 
wonen buitenaf en van alles wat groeide en 
bloeide in haar tuin . 
Helaas heeft dit niet zo mogen zijn . In november 
2000 kwam zij zo lelijk ten val dat het helaas niet 
meer mogelijk was om op haar geliefde plek te 
blijven wonen . 
Er volgde een periode van ziekenhuis naar reva
lidatie, vandaar naar verzorgingshuis en uitein
delijk naar het V.T.O. te Losser. 
Voor haar was het telkens weer alle moed verza
melen en er het beste van te maken. 
Waar zij ook verbleef, zij was bij iedereen geliefd. 
Maandag 22 september 2003 zou zij met het 
Rode Kruis op vakantie naar Wezep. 
God besloot echter haar bestemming te wijzigen 
waarvan wij denken dat zij daar vrede mee had. 

Voor uw liefdevolle medeleven tijdens haar ziek
te en na haar overlijden zeggen wij u hartelijk 
dank. · 

Kinderen en 
kleinkinderen. 


