
Je plaats is leeg, 
je stem is stil, 

wij zwijgen Heer, 
het is Uw wil. 



t 
Dankbare herinnering aan 

Johannes Gerhardus Snijders 
Hij werd geboren 1 februari 1925 te Rekken. 
Na het ontvangen van de H. Sacramenten 
van de zieken is hij overleden 26 maart 1993 
te Hengelo . 
Wij hebben zijn lichaam te ruste gelegd op 
het R. K. kerkhof aldaar op 31 maart na een 
Plechtige Uitvaartdienst in de kerk van Onze 
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te 
Bentelo. 

A ls kind heeft hij reeds vroeg zijn moeder 
verloren . Jan werd toen liefderijk opgenomen 
bij een oom en tante, in dat gezin groeide 
hij op en had er een fijne jeugd. 
Tot zijn huwelijk is hij daar gebleven . 
Op 31 mei 1961 is Jan Snijders in het huwe
lijk getreden met Riek Botterhuis, hun hu
welijk werd gezegend met drie kinderen . 
De zorg voor zijn gezin ging hem voor alles. 
Door weer en wind op zijn brommertje naar 
zijn werk, altijd gewerkt en nooit ziek. 
Na 33 jaar gewerkt te hebben bij Texoprint 
in Boekelo, kwam hij op 57-jarige leeftijd 
In de VUT. 
In de vrije tijd was hij altijd bezig met, en 
bezorgd om, de ander. 
In zijn tuintje was hij veel te vinden, daar
naast genoot hij met volle teugen van zijn 
twee kleinkinderen. 

Vader vond het fijn om in gezelschap van 
anderen te zijn, elke week naar de bejaarden
gym en de ouderensoos. 
Hij verheugde zich de laatste tijd over de 
toekomst in Hengevelde. 
Hier zouden ze samen een bejaardenwoning 
betrekken, dit heeft hij helaas niet meer 
mee mogen maken. 
Plotseling moeten wij verwerken dat hij uit 
ons midden is weggehaa ld. 
Wij als fami l ie zijn hem voor alles dankbaar, 
en hopen en vertrouwen dat hij rust en 
vrede mag vinden bij God. 
Moge hij rusten in vrede. 

Heer onze God, 
dank voor deze man, vader en opa, 
hij is een mens van U, 
hij blijft ook van ons. Amen. 

Voor uw belangstell ing en medeleven tijdens 
de ziekte en bij het overlijden van mijn 
dierbare man, onze lieve vader en opa zeg
gen wij u oprecht dank. 

R. Snijders-Botterhuis 
Kinderen en kleinkinderen 


