
Een dankbare en fijne herinnering aan 

Euphemia Snippers 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 26 februari 
1909. Ze overleed in het verpleegcentrum "Twente 
Oost" op 2juli 1997. We hadden haar voor het laatst 
in ons midden tijdens een eucharistieviering op 7 
juli 1997, waarna we haar hebben begeleid naar 
het crematorium te Usselo. 

Voorbij is lief en leed 
voorbij ook alle zorgen 
Al wat ze voor ons deed 
is in Gods hand geborgen. 

Zo eenvoudig als ze heeft geleefd, zo is ze ook 
gestorven. Feem Snippers, een fijne en beschei
den vrouw, een lieve zus, schoonzus en tante. We 
zijn verdrietig om haar plotselinge heengaan, 
maar tegelijkertijd dankbaar voor al les wat ze voor 
ons heeft betekend. 
Ze heeft een zeer dienstbaar en aktief leven 
gehad, als naaister in de confectie, maar ook thuis. 
Jaren lang en tot het laatst toe was ze voortdurend 
in de weer in de huishouding, heel precies en 
perfect en vooral toegewijd . 
Vele jaren heeft ze gelukkig samengeleefd met 
vader en met Jo. 

Toen vader in 1972 stierf, bleef ze alleen met haar 
zuster achter. Jo en Feem waren elkaar in al die 
jaren tot steun en toeverlaat, totdat Feem ziek 
werd en steeds minder in staat was te leven zoals 
ze altijd gewend was. Ze werd thuis uitstekend 
verzorgd door haar zuster, tot ze twee maanden 
geleden moest worden opgenomen in ver
pleegcentrum "Twente Oost". Hier werd ze prima 
opgevangen en verzorgd . Ondanks haar gezond
heidstoestand bleef ze wie ze was: een tevreden 
en opgewekte vrouw. Haar gedachten gingen 
wat meer terug naar vroeger en ze zong dan ook 
volop liedjes die ze kende uit vroegere tijden. 
Geheel onverwacht overleed ze in de afgelopen 
week, en nu ze gestorven is willen we haar in 
dankbaarheid gedenken en vasthouden in ons 
hart. We hopen en bidden dat ze bij God is, en dat 
ze de rust heeft gevonden die ze heeft verdiend . 
Lieve Feem, bedankt voor alles! 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor uw belangstelling en meeleven betuigen 
wij U onze oprechte dank, speciaal gericht ook 
naar het verplegend personeel van verpleeg
centrum "Twente Oost" . 

Jo Snippers 
Familie Sn ippers 


