
Hermanus Antonius Snijders 
(Herman) 

Echtgenoot van 
Anna Mana Snijders-in den N1euwenkamp 

Hij werd geboren te Groenloop 16 juni 1916 en 1s 
overleden te Groenlo op 14 september 1999 Bij 
zijn uitvaart op 17 september 1999 vierden wij de 
Eucharistie in de parochiekerk van de H. Mana 
Moeder Gods en hebben wij hem ter ruste gelegd 
op de R.K. Begraafplaats aldaar 

Hij werd geboren tijdens de Eerste Wereldoorlog 
in een gezin van negen kinderen en werd hem al 
snel geleerd aan te pakken. Jarenlang verkocht 
hij groente en fruit wat hem de bijnaam "Bananen
herman" bezorgde In 1941 trouwde hij met Annie 
en verhuisde hij naar Eibergen Een angstige tijd 
de oorlog. werken in Duitsland, vrouw en kinde
ren achterlatend. Steeds weer vertelde hij daar
over. Zelf kreeg hij ook een groot gezin. Negen 
kinderen, een hele zorg Gehoorzaamheid stond 
voorop en .. naar de kerk en bidden. We henn
neren ons de harde kokosmatten nog goed. Er 
noest hard gewerkt worden en hij pakte dan ook 
:illes aan. Handelen kon hij als de beste. auto's 
verkopen, verzekenngen, met veel humor bracht 
iij ze aan de man Zingen was zijn grote hobby 
rrots was hij dan ook toen hij Inter Nos met opa 

Koenders op de TV bracht in een programma van 
Mies Bouwman. Moeilijk werd het voor hem toen 
z.ijn kinderen volwassen werden, een eigen me
ning hadden en hun eigen weg gingen. Rooms 
Katholiek als hij was kon hij het niet accepteren 
dat sommigen trouwden met een andersden
kende. Dat kon immers niet goed gaan. Veel 
verdriet heeft hij gehad Vier van zijn kinderen 
stierven veel te jong De omgekeerde wereld Het 
geloof hield hem overeind. Nog meer bidden, 
naar gebedsbijeenkomsten, en tot op hoge leef
tijd naar bedevaarten in het buitenland. Vorig jaar 
begon zijn gezondheid af te nemen Zelf gaf hij 
aan vergeetachtig te worden Hij wilde graag naar 
"De Molen berg" vooral voor moeder, want die ko~ 
het allemaal niet meer aan. Meer en meer werd hij 
verward, lopen ging niet meer en hij had hulp 
nodig Voor iemand die altijd alles zelf kon en 
deed, niet te aanvaarden. Nog maar heel kort was 
hij in het verpleeghuis waar hij liefdevol werd 
verzorgd Dankbaar Zijn we daarvoor. Het leven 
werd te zwaar voor hem en we zijn blij dat z11n 
lijden voorbij is Papa bedankt voor je .zorg 
zaamheid en we weten zeker dat je een oog1e in 
het zeil houdt 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en r.e: ns. 
overh1den van papa betuigen wij u onze c'Jm · :,, 
dank 

Far;· ~- · 


