


t 
Ter dankbare herinnering aan 

Hendrikus Martinus Stamsnijder 
echtgenoot van 

Grada Alberta Kemerink 

Hij werd geboren 26 juni 1923 te Borner
broek. Nog voorzien van het sacrament der 
zieken is hij aldaar overleden 16 maart 1985. 
Op 20 maart d.a.v. hebben we hem te ruste 
gelegd op het kerkhof van de St. Stephanus
parochie te Bornerbroek. · 

Voor de vele blijken van deelneming bij het 
overlijden van mijn lieve man, onze zorg
zame vader en opa zeggen wij u onze harte
lijke dank. 

G. A. Stamsnijder-Kemerink 
kinderen en kleinkinderen 

Bornerbroek, maart 1985 

Onverwachts is er een einde gekomen aan het 
leven van mijn geliefde man, onze zorgzame 
vader en lieve opa. 
Zijn werkzaamheden brachten hem in contact 
met vele mensen. Vaak was hij onderweg. Allen 
die hem hebben leren kennen, weten dat hij een 
goed mens was, oprecht in handel en wandel. 
Als mens onder de mensen kende hij onze kracht 
en onze zwakheid. Zijn oordeel was altijd mild. 
Menigeen heeft hij met raad en daad terzijde 
gestaan . Als hij op een of andere wijze gewaar 
werd dat er iemand in nood verkeerde, was hij 
altijd bereid te helpen zo goed hij kon. Hij leefde 
niet voor zichzelf en zeker ook niet op zichzelf. 
Hij hield van gezelligheid. Allereerst binnen het 
verband van zijn gezin en zijn familie. Maar ook 
in brede kring van vrienden en kennissen. Hij 
was een gastvrij man. Zijn huis stond voor ieder
een open . Hij hield van het kaartspel. De vriend
schappelijke sfeer die hij dan mocht ervaren 
deed hem deugd . 
Zijn hartelijke zorgzame aanwezigheid zullen we 
voortaan moeten missen. Dat doet ons pijn. 
Maar we willen proberen verder te leven in zijn 
geest. Zijn voorbeeld van oprechte zorg voor de 
medemens en zijn bekommernis om het wel en 
wee van allen met wie hij omging, willen we voor 
ogen houden en naar best vermogen trachten na 
te volgen. 
Moge Christus de Heer die door zijn sterven 
onze dood heeft overwonnen, hem binnen
voeren in zijn Koninkrijk van vrede! 


