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Ter dankbare herinnering aan 

ANTO~IUS JOHA~\ES SNIJDERS 
sedert 194 • wedU\\. .ia van 

JOHAl\JNA MARIA ROTGERINK 

Hij werd geboren te Reutum (gem. Tub
bergen) op 28 maart 1898 In 192' trouwde 
hij met Johanna ,\1aria Rotqerml.. en met 
haar bouwde h11 een gezin op van 9 kin
dert n. Hij leefde helemaal voor zun ge1in 
eerst m de moeilijke crisisjaren. vervolgen~ 
de Lware oorlogs1aren. en na de oÓrlog 
werd ZIJn gezin getroffen door ernsr1qe 
ziekte .. waaraan zijn vrouw reeds spoedig 
overleed. en enige jaren l.rrer een van 11Jn 
dochters. 
Ondanks . deze zware tegen~lagen. maar 
dank z[J zijn sterk en opgewekt karakter 
toonde hiJ toen wat h11 waard was· h11 
voelde zijn .. volle verantwoordelijkheid als 
vader van Z!Jn geLin. zwoegde en ploeter
de dag en nacht. H1J werkte bij de heide
maatschapp!J. haalde dagelijks de melk op 
bij de boeren. hield zijn bedri1f mee krach 
!ige hand gaande en wist op een gewei 
d1ge manier ZIJn gezin b1J elkaar en op de 
been te houden. 
Een bewonderenswaardige man. en op en 
top vader voor LLJn kinderen. 

De laatste jaren had hij bij \.'1iny en Fran' 
e~n f!Jne oude dag. en genoot in alle op 
11chten van de hartelijkheid \an zijn kin
deren en klernkrnderen 
Zijn grote geloof was hem h1erb1j ·n \ter
ke steun en voor zijn kinderen een in~pi 
rer·end voorbeeld. 
Geheel overgege\en aan Gods goedheid 
gaf hij uitgeput van krachten in alle rust 
en vrede 1ijn welbesteed leven aan God 
terug op 20 december 1984 Op 24 decem
ber d.a.v. hebben wij hem vol dankbaar 
heid voor alles wat hij voor ons gedaan 
heett te rusten gelegd op het r k. kerkhof 
te Weerselo. In het volle vertrouwen ddt 
~11 nu gelukkig leven mag bij onze Vader 
~n de hemel. en dat hij vanu11 zijn leven 
rn God nu een voorsprel.er zal zijn voor 
ons hier op aarde. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en 
uw belangstelling na het overlijden van 
onze lieve vader en opa, zeggen wij U 
hartelijk dank 

Kinderen en kleinkinderen 


