


In herinnering aan 

']{. q. <M_. Snippers 

Echtgenoot van Lies Snippers-Spijker 

Hij werd geboren op 6 oktober 1948 te Losser, 
en hij overleed op 1 april 2016 in 

het ziekenhuis te Enschede. 

Henk werd geboren aan de Snippertweg in Losser. 
Hier groeide hij op en is hij ook altijd blijven 
wonen. Na de lagere school ging hij naar de 
landbouwschool in Denekamp. In 1966 ging hij 
aan het werk bij de melkfabriek in Losser. Hij 
combineerde zijn werk met de werkzaamheden 
op de boerderij. Hij is er werkzaam geweest tot de 
sluiting in 2002. 
In 1970 leerde hij Lies Spijker kennen. Ze trouw
den in Januari 1978. Uit dit huwelijk werd in Juni 
1979 een zoon geboren: Henry. 
Hij was een man van weinig woorden. Hij was 
de rust zelve. Hij genoot van het buitenleven. Af 
en toe op vakantie en fietsen met Lies mocht hij 
graag doen. Ook mocht hij graag bezig zijn met 
zijn hobby: de geheime zender. 

In 2010 en 2013 werden zijn twee kleinzoons 
geboren. Hier genoot hij ook zeer van. Oppassen, 
lekker donderjagen, samen voor de flauwekul een 
rondje op de tractor. Het was hem niet gauw te 
gek. 
Hij heeft al zijn jaren in goede gezondheid mogen 
leven. In november 2015 werd hij uit het niets 
getroffen door een hartstilstand. Na een geslaagde 
reanimatie leek hij hier goed van te herstellen. De 
vooruitzichten waren positief. 
In januari 2016 werd hij weer teruggeplaatst 
naar de Intensive Care met een zware long
infectie. Aanvankelijk leek hij ook hier weer 
van op te knappen maar geleidelijk ging het 
herstel over in een periode waarin infecties en ont
stekingen elkaar snel opvolgden. Hiervan heeft hij 
de strijd niet kunnen winnen en is hij op 1 april 
op 67-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn vrouw, 
zoon, schoondochter en naaste familie overleden 
in het ziekenhuis te Enschede. 

Voor de getoonde belangstelling tijdens zijn 
ziekenhuisverblijf en na het overlijden betuigen 
wij u onze oprechte dank. 

Lies Snippers 
Henry en Debbie 

Col/in, Kensy 


