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Een dankbare herinnering aan 

Johannes Antonius Snippert 

echtgenoot van Minie Vaanholt 

Johan werd geboren op 29 september 1922 
te Losser. Hij is na een kortstondige ziekte op 

16 december 2005 thuis overleden. 
Na de Uitvaartviering in de Martinuskerk te Losser 

hebben we hem begeleid 
naar het crematorium te Usselo 

op 22 december 2005. 

Johan groeide op in een gezin van 3 kinderen. Hij 
heeft zijn hele leven hier gewoond. 
Na de Zoekerschool, werkte hij als bosarbeider. In 
::ijn vrije tijd kaartte hij veel met zijn kameraden. 
In zijn 48 jarig gelukkig huwelijksleven zijn hem 3 
kinderen en 8 kleinkinderen geschonken. Aan zijn 
kleinkinderen heeft hij veel vreugde beleefd. Toen 
de eerste kleinkinderen groter werden, maakte 
Johan voor hen een driewieler en waren ze daar 
uitgegroeid dan bouwde hij voor hen een skelter. 
Of ze nu klein of groot waren Johan had de klein
kinderen graag om zich heen. 
De boerderij nam hij over van zijn ouders en samen 
met zijn vrouw zorgde hij voor de koeien. Naast het 
werk op de boerderij nam hij ook de melkbussen
rit over. Eerst met paard en wagen later met de 
tractor. 

Zijn grootste liefhebberij was de smederij. Menig 
uurtje heeft hij daar doorgebracht en voor velen 
heeft hij wel iets gerepareerd of gelast. 
Johan had ook veel interesse in de natuur. Iets 
simpels als de vogels in de tuin konden hem al 
behagen en zo bouwde hij nestkastjes die dan aan 
een boom werden vastgemaakt. Als er op de deel 
vroeger zwaluwen aan het nestelen waren en ze 
bouwden een nest boven het looppad dan werd 
het niet weggehaald maar werd er een plankje 
onder getimmerd. 
Ook kon hij ontzettend genieten van een oldtimer
dag of een landbouwbeurs die ergens werd geor
ganiseerd. 
Naarmate hij ouder werd zocht hij zijn vertier meer 
binnenshuis zoals met lezen van de leesmap en 
het blad de boerderij. De laatste jaren nam zijn 
gezondheid af wat moeilijk voor hem te accepteren 
was. 

Pa bedankt voor alles. Je was een lieve man en 
een zorgzame vader, schoonvader en opa. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van mijn man, 
onze vader en opa zeggen wij u onze hartelijke 
dank. 

Glane, december 2005 
Kremersveenweg 1 

Familie Snippert 


