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J A N S N IJ D E R S 

echtgenoot van 
TONNY HÖLSCHER 

Hij werd geboren in Oldenzaal op 15 mei 
1925. Plotseling werd hij opgenomen in het 
zieken huis, voorzien van het Sacrament 
van de Zieken en stierf hij op 18 novem
ber 1978. Na de Uitvaart in zijn parochie
kerk van de H. Drieëenheid te Oldenzaal 
op 22 november d.a.v., heeft zijn krematie 
plaatsgevonden in Usselo. 

Binnen de gemeenschap van Oldenzaal is 
Jan Snijders geen onbekende gebleven. 
Samen met zijn vrouw en zijn zussen leid
de hij een zaak, ofschoon hij niet kon 
zien. 
Door deze handicap voelde hij zich vaak 
machteloos. Hij kon zelf zo weinig mee
helpen en meewerken. Hij was afhankelijk 
van de goede wil van anderen. 
Maar door zijn gehoor volgde hij scherp, 
wat er rondom hem heen gebeurde. En 
herkende hij de stem van iemand, die b in
nenkwam, dan wist hij door zijn woorden 
altijd even kontakt te leggen . En zo ont
stond er toch een band tussen hem en de 
mensen die hem altijd op dezelfde plaats 
aantroffen. · 
Jan heeft nooit de verborgenheid gezocht. 
Graag ging hij mee om in de omtrek vaste 
bestellingen rond te brengen . 
Zijn liefde voor de muziek gaf hem vriend
schap met velen. En zijn reizen in vakan
ties waren een echte ontspanning samen 

met anderen, omdat hij hield van gezellig
heid en van menselijke verbondenheid . 
Tonny en Marianne, ik heb vaak over mijn 
dood gesproken . Voor jullie is deze nu 
plotseling en veel te vroeg gekomen. Maar 
we zijn geen mensen zonder hoop en ge
loof. Onze God zal zich over mij en over 
jullie ontfermen. 
Voor mij is de belofte, dat ik eeuwig met 
Jezus leef bij allen , die verrijzen. 
Voor jullie zal Jezus' Geest troost en be
moediging geven , inzicht en wijsheid ook 
om met elkaar samen het leven te delen. 

Heer, geef aan Jan de eeuwige rust 
en houd zijn vrouw en kind, 
zijn huisgenoten en vrienden 
in Uw hand . 

Voor de vele blijken van medeleven onder
vonden tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn lieve man en zorgzame 
vader, schoonzoon, broer en zwager, zeg
gen wij u hartelijk dank. 

T. Snijders - Hölscher 
Marianne 
Fam. Snijders 
Fam. Hö lscher 

Oldenzaal, november 1978 


