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Met een hart vol droefheid, maar ook in 

dankbaarheid denken we terug aan 

EVERT JOHANNES SNIPPERS 

die 21 december 1915 in Oldenzaal werd 
geboren. Na een gelukkig huwelijk met 

Getruida Johanna Oude Bos 

stierf hij in zijn geboorteplaats op 7 juni 
1982. De uitvaart vond plaats op 10 juni 
1982 in de parochiekerk van de Allh. Drie:· 
ëenheid te Oldenzaal. Daarna namen we af
scheid van vader in het crematorium te 
Usselo. 

Hij was een man, die op eigen wijze bewust 
leefde. Op zijn werk had hij zijn ogen open 
voor de wereld. Hij zag en zweeg. Maar in 
zijn hart en hoofd verwerkte hij wat hij 
meemaakte. Hieruit trok hij zijn konse
kwenties. Hij hield vast aan zijn vertrouwen 
op God. En hij hield vol, dat in het huisge
zin het echte leven zici1 moet afspelen. De 
vrede thuis was voor hem de grootste rijk
dom op deze aarde. Hij was hierdoor een 
goede man en een fijne vader. De uren, 
waarop we allemaal samen waren, zullen ons 
altijd bijblijven. Hij genoot dan. En het 
beeld van een gelukkig mens in zijn eigen 
huis, dat wij van hem hebben, is een kost-

baar geschenk voor ons verdere leven. 
Op zonda!Jmorgen, wanneer wij met de 
kleinkinderen thuis waren, was hij een geze
gend man. Zijn eigen kontakt met de kinde
ren was mild, maar tegelijk ook speels en 
denkend over hun toekomst. 
Het was zwaar voor hem en ons dat hem een 
ziekte overviel, toen hij juist met moeder 
zou gaan rusten. Zijn plannen om in de tuin 
en bij de kinderen wat te genieten mochten 
niet waar worden. Hij werd steeds meer aan 
huis, aan de kamer en zelfs aan bed gekluis
terd. De wijze, waarop onze ouders deze tijd 
hebben opgevangen met elkaar, zullen we in 
ons hart blijven meedragen. De overgave aan 
God, ook in het onbegrijpelijke van de 
dood, zal niet onbeantwoord blijven. 

Heer onze God, 
spreek tot mijn man, onze vader en opa 

uw Woord van verlossing. 
Roep hem binnen in uw Heerlijkheid, 

omwille van zijn liefde voor ons, 
omwille van onze liefde voor hem. Amen. 

Voor uw blijk van deelneming, ook tij
dens zijn ziekte, zeggen wij u onze hartelijke 
dank. 

Familie Snippers - Oude Bos. 

Oldenzaal, juni 1982 
Dr. Sloetstraat 21. 


