


In liefde gedenken wij 

Maria Snijders 

Maria werd geboren in Lemselo op 11 september 1937. Zij overleed op 20 december 2003 
in Hengelo. In de Onze Lieve Vrouwekerk te Hengelo hebben wij op 24 december 2003 
tijdens haar uitvaart afscheid van haar genomen. 

Maria komt uit een gezin van 6 kinderen. Het leven op de boerderij was 'koud' en zwaar. 
Ondanks dat had zij vele goeie herinneringen waarin met name haar broers en zussen een 
centrale rol speelden. Wat wij uit haar woorden, en die van haar familie, kunnen opmaken 
was Maria in haar jeugd een wildebras, altijd in voor een geintje. 
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Tijdens 'het dansen' leerde zij Theo Peters kennen. Zij trouwde met hem en ging wonen in 
Hengelo. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren. Vóór alles was zij moeder. Hiernaast 
actief in het verenigingsleven (speeltuin, carnaval). Niemand deed ooit tevergeefs een 
beroep op haar; zij maakte zichzelf ondergeschikt aan een ander. 

De geboorte van haar kleinkinderen gaf een nieuwe en zeer welkome dimensie in haar leven. 
Kinderen hadden een speciale plaats in het grote hart van Maria. Zij heeft veel gezorgd 
voor onze kinderen en fungeerde hiernaast als 'oppasoma'. Hieruit putte zij enorm veel 
bevrediging. 

Bij Maria stond altijd de deur open en de televisie aan. Een luisterend oor, een bemoedigend 
woord of 'gewoon' een kopje koffie ..... wie herkent het niet? Kaarten was haar favoriete hobby: 
elke maandagavond bracht' zij hiermee door; Van de kaartpot werden leuke vakantietripjes 
georganiseerd: zonder uitzqndering wat haar betreft een succes. Gezien het feit dat zij haar 
kleinkinderen wilde blijven verstaan, volgde zij Engelse les. De zin 'I luv joe' bezigde zij vaak. 
Vele cryptogrammen loste zij op: dit deed zij dan weer samen met haar zus. 

Wij hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van dit mooie, ons zo dierbare, mens. 

Voor hetgeen u betekent heeft voor haar, onze oprechte dank. 

Hengelo, 24 december 2003 

't Liefste wat ik heb bezeten 
de spil van mijn bestaan, 

vraag me niet haar te vergeten 
en gewoon weer door te gaan. 

Sabine en George 
Bryan en Annemieke 
Cathy en Raymond 
Kleinkinderen 


