
groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 
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Moge deze kleine herinnering ons doen bidden 

voor 

Johannes Henricus Albertus Snellers 
(Jan) 

echtgenoot van 

Anna Reinders 

Hij werd geboren te Weerselo op 19 augustus 1925. Hij 
overleed te Losser op 1 april 2000. We namen afscheid 
van hem tijdens een plechtige Eucharistieviering in de 
Gerardus Majellakerk te Overdinkel. Daarna volgde de 
crematie te Usselo, Enschede. 

Zijn kinderjaren waren verre van gemakkelijk en druk
ten achteraf ongetwijfeld een duidelijke stempel op zijn 
verdere leven. 
Ofschoon hij het altijd moeilijk vond zijn innerlijke 
gevoelens spontaan en met warmte te uiten, was hij 
gelukkig echt niet van steen. 
Hij wilde het Ma en zijn kinderen aan niets laten ont
breken en werkte daarom keihard, zijn hele leven lang. 
Hij genoot duidelijk meer van werken dan van ont
spanning en vrije tijd . Dit ging soms ten koste van de 
gewone hartelijke, warme en spontane relatie die een 
Pa en een Opa meestal eigen is. Hij vond het erg fijn 
wanneer men een beroep op hem deed en wanneer 

iemand hem nodig had. Hij was plichtsgetrouw, nauw
gezet, zuinig en stipt en daarom had hij alles keurig 
voor elkaar, d.w.z. z'n land, z'n huis en z'n tuin met vele 
coniferen, dat alles had hij opgebouwd uit bijna niets. 
In zijn jonge jaren werkte hij als loonwerker op ver
schillende plaatsen in Twente, bij vele boeren, dorsen, 
zaaien, maaien en oogsten. Later, met vast werk bij de 
Duitse wegenbouw, was hij geliefd bij z'n baas vanwe
ge zijn zakelijke en eerlijke werk-ethiek. Hij was hard 
voor zichzelf en kwam ook soms zo over bij anderen. 
Het overlijden van zoon Hans in 1991 sloeg een diepe 
wonde in zijn hart. Hij kon maar moeilijk omgaan met 
ziekte, van mens zowel als van dier. Misschien vond hij 
het daarom niet gemakkelijk om geleidelijk aan men
sen en dingen vaarwel te zeggen, alles gewoon 'los te 
laten'. Jarenlang werd hij liefdevol verpleegd, eerst 
door Ma thuis, en de laatste weken door verplegend 
personeel in het VTO. Pa, je bent nu verlost van alle 
aardse pijn en beslommeringen. In het bijzijn van Ma, 
en van je beide dochters en schoonzoons, heb je de 
Ziekenzalving ontvangen en ben je teruggegaan naar 
je Schepper. God is liefde. Hij zal je liefdevol ontvan
gen en je de rust en vrede schenken waarnaar je je 
levenlang zo naar gehunkerd hebt. We gunnen het je 
van harte. Rust in vrede. 

DANKBETUIGING 

Voor uw liefdevolle medeleven tijdens het ziekbed en 
na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, 
schoonvader en opa zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Snellers 


