


Een bl ijvende herinnering aan 

JOHANNES HENDRIKUS SNIJDERS 

Hij is geboren te Ambt Almelo op 16 
april 1902. Op 30 augustus 1930 t rouwde 
hij in de kerk van 0. L. Vrouw van al
tijddurende Bijstand te Mariaparochie 
met Maria Geertmida Goossen en uit 
hun beider l,iefde werden drie zonen en 
twee dochters geboren. Gezalfd door 
het H. Oliesel is hij op 29 april 1981 
overleden te Almelo en op 4 mei d.a.v. 
hebben. we hem ,te ruste gelegd op het 
r.k. kerkhof te Mariaparochie. 

14 dagen na zijn 79ste verjaardag. 9 maanden 
na het prachtige onvergetelijke feest van zijn 
gouden bruiloftsfeest Is Johan Snijders rustig 
·s middags gaan slapen om niet meer te ont• 
waken: een stoer, eerlijk, arbeidzaam en diep 
gelovig leven temidden van ons is hiermee af
gesloten. 
Dankbaar zijn wij God, Die deze goede man, 
vader en opa zo lang voor ons allen gespaard 
heeft en dat hij thuis, in zijn geboortehuis waar 
hij zo trots op was, heeft mogen sterven. 
Hij leefde voor het geluk van zijn vrouw • al
t ijd waren ze samen • en voor het welzij n van 
zijn kinderen en zijn 11 kleinkinderen. Hij vond 
het geweldig en genoot er intens van als ze 
allen thuis rondom hem verzameld waren en 
met een warme oprechte belangstelling leefde 
hij mee met hun wel en wee. 

Zijn werk was tegelijkertijd zijn hobby: hij tim
merde en knutselde naar hartelust; hij genoot 
van de natuur, van het vee in de wei, van de 
groente in zijn moestuin en van de bloemen 
in zijn hof. 
Toen hij op zijn 79ste verjaardag een stam• 
roosje cadeau gekregen had, zei hij • misschien 
met een stille verwijzing naar zijn steeds zwak
ker wordende gezondhe id: ,.Ik hoop dat ik deze 
rozen nog verscheidene keren mag zien bloei
en" . Deze wens is voor hém niet meer in ver
vulling gegaan ... maar in ónze harten bloeit het 
onverwrikbare bouquet rozen van liefde en 
trouw, dat hij daarin heeft geplant. Zo bl ijven 
we met elkaar verbonden ook over de grenzen 
van de dood heen. 
In dit gelovig vertrouwen, waarin hij ons is 
voorgegaan, geven wij zijn leven uit onze han
den over in de handen van de levende God 
opdat hij moge rusten in vrede. 
0 . L. Vrouw van altijddurende Bijstand bid 
voor hem. 

Voor Uw belangstelling en deelneming 
ons betoond na het onverwacht over
lijden van mijn geliefde man, onze zorg
zame vader en o.pa, zeggen wij U har
telijk dank. 

Uit aller naam : 

M. G. Snijders-Goossen 


