
Dankbare herinnering aan 

Gerard Matheüs Snuverink 
echtgenoot van 

Juliska Szabo 

Hij werd geboren te Losser op 28 september 
1914. Hij overleed in het verzorgingshuis "De 
Molenkamp" te Oldenzaal op 20 mei 1991 . 
Op 23 mei d.a.v. hebben we afscheid van 
hem genomen tijdens een eucharistieviering 
in de kerk van de Allerh. Drieëenheid te 
Oldenzaal. Daarna hebben we hem begeleid 
naar het crematorium in Usselo. 

De overledene was klein en tenger van ge
stalte, maar beschikte over een sterke wil. 
Voor zo ver het hem mogelijk was wilde hij 
anderen graag diensten bewijzen. Daarbij 
hield hij vaak te weinig rekeni'1Q met zijn in 
de laatste jaren zwakke gezondheid. 
In zijn jonge jaren was hij Hopman van de 
verkenners in Oldenzaal en voor zijn jongens 
was niets hem te veel. 
Ook heeft hij meerdere jaren de functie uit
geoefend van koster in de kerk van de Allerh. 
Drieëenheid en dat deed hij met veel trouw 

en zorg. Ongeveer vijf jaren geleden werd hij 
met zijn vrouw opgenomen in 't verzorgings
huis "De Molenkamp". iedere dag ging hij de 
stad in om voor het tehuis boodschappen te 
doen en hij liet zich deze taak niet afnemen, 
hoe moeilijk het de laatste tijd ook voor hem 
werd . Hij was heel attent tegenover zijn 
medebewoners en iedereen die in het tehuis 
jarig was kreeg van hem een kaart met ge
lukwensen. Zolang zijn krachten het toelie
ten was hij veelvuldig aanwezig bij de viering 
van de eucharistie in de kapel. Hij wist dat 
hij ongeneselijk ziek was en hij heeft leren 
leven met zijn zware handicap die het ge
volg was van een operatie. Hij heeft zijn na
derend levenseinde in volle overgave en rust 
aanvaard. Hij gaf zich vol vertrouwen over 
aan Gods liefde en barmhartigheid. 
We gedenken hem in ons gebed. Moge hij 
rusten in vrede. 

Voor uw meeleven na het overlijden van mijn 
geliefde man, zeg ik U hartelijk dank. 

J. Snuverink-Zsabo 


