


In dankbaarheid gedenken wij hem die ons 
gelovig voorging 

Gerardus Albertus Snijders 

Hij werd geboren te Mander op 28 april 
1912 en overleed, na korte tijd van ziekte, 
thuis in Rijssen op 5 mei 1989. Op 10 mei 
1989 zijn wij bij elkaar gekomen om hem, na 
de viering van de eucharistie, te begeleiden 
naar zijn laatste rustplaats op het parochieel 

kerkhof te Rijssen. 

Als jongen van nog geen 15 jaar kwam hij in 
februari 1927 naar Rijssen om daar samen 
met een nichtje verder op te groeien bij een 
oom en een tante. 
Weinig zal hij hebben beseft hoezeer deze 
sfap zijn verdere leven zou bepalen. Immers 
in Rijssen vond hij zijn levensvervulling als 
caféhouder en aldaar sloot hij een gelukkig 
huwelijk met Grada Koedijk, die hem drie 
kinderen schonk. Na haar dood op 4 augus
tus 1953 vond hij opnieuw geluk in zijn 
huwelijk met Riek Freriksen. Ook uit dit 
huwelijk werden drie kinderen geboren. 
Mijn echtgenoot en onze vader is door het 
leven gegaan als een man uit één stuk, een
voudig en gemoedelijk, rechtschapen en 
eerlijk maar bovenal diepgelovig. Zó is hij 
ons voorgegaan, zó heeft hij ons voorge-

daan. Zo ook dwong hij respect af zowel in 
zijn werk als thuis in zijn gezin en familie. 
Boeiend verteller als hij was, kon niemand 
hem in gezelschap over het hoofd zien. 
Velen heeft hij vreugde bezorgd met zijn 
smakelijke verhalen. Vreugde kenmerkte 
trouwens zijn levensstijl. Hij kon van het 
leven genieten en heeft dat ook gedaan. 
Toen hij na een arbeidzaam leven een nieuw 
huis gebouwd had, heeft hij daar samen 
met mama elf jaar van intens geluk door
leefd. Hij deed de dagelijkse dingen met 
plezier, hielp iedereen graag en was altijd 
gastvrij. 
Zo'n man en vader gehad te hebben, kan 
ons tegenover God slechts dankbaar stem
men. 
Moge hij delen in de vreugde van de verre
zen Heer. 

DANKBETUIGING 

Voor uw vele blijken van zorg en belangstel
ling, tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn man, onze vader en opa, danken 
wij u hartelijk. 

Familie Snijders 


