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Dankbare herinnering aan 

MARTINUS SCHNIEDERS 

echtgenoot van 

Anna Catharina Middendorp 

Hij werd gebo.ren op 30 augustus 1901 te 
Er ica. Op zaterdag 8 mei 1982 overleed hij 
in ,het R.K. bejaardencentrum "De Bargeres" 
te Emmen. Na de plechtige gezongen Uit
vaartdienst op 13 mei 1982 hebben wi j zijn 
l ichaam te ruste gelegd op het R.K. kerkhof 
te Eni ca. 

Samen met zijn vrouw woonde hij nog maar 
een paar weken in "De Bargeres". Toch 
voelde hij zich er niet helemaal thuis. 
Niemand had verwacht dat zijn verblijf hier 
maar zo kort zou duren . Hij zag er nog zo 
gezond en vitaal uit , volgde via kranten en 
t.v. alles wat er gebeurde in de wereld en 
hij had gevoel voor hum or. We hadden hem 
zo graag nog een paar mooie jaren gegund 
in het verzorgingscentrum. 
Plotseling echter kwam er een einde aan 
zijn verbl ijf hi er. Zijn vrouw zag hem in zijn 
stoel anders wakker worden dan gewoon
lijk. Hij was getroffen door een hersenbloe
ding die het begin van het einde bl eek te 
zijn . Hij ging heen naar het huis van de Va
der, waar de Heer zelf voor hem een plaats 
had bereid. Dat is ook onze troost. 

Martinus Schnieders was helemaal mens met 
zi jn sterke en zwakke kanten . Voor zijn ge
zin ging hij door 't vuur als het moest. Zij 
mochten niets tekort komen, ook niet in de 
minder .goede tijden die hij in zijn lange 
leven heeft gekend. 
Hij ging recht door zee, kon moeilijk on
r-echt verdragen , ,hield zich aan zij n woord 
en hij ergerde zich soms aan de gemak
zucht van velen in deze welvaartstijd , ook 
wat geloof en kerk betreft. Hij was van hu is 
uit anders gewend. Hij heeft zi jn geloof 
trouw bewaard, hield stoer vol met zondags 
naar de ke rk te gaan, ook al I ieten anderen 
het afweten. Voor hem is nu een heel nieuw 
vreugdevo l bestaan begonnen bij O.L. Heer in 
de hemel. Dat ge loven w ij vas,t en zeker. 
Voor zijn goede zorgzame vrouw en kinde
ren moge deze zeker,heid tot troost zijn . 
H. Maria, Moeder van God , bid voor hem en 
voor ons. 

Voor uw medeleven na 'het vrij onverwachte 
overlijden van mijn l ieve man, onze lieve 
vader en opa, zijn wi j u zeer dankbaar. 

A. C. Schn ieders-Middendorp . 
Kinderen en kleinkinder,en. 

Emmen, mei 1982. 


