


Een dankbare en ltjne hennnering aan 

Leo Snippers 
Leo werd op 12september1947 geboren. Na een te 
kort leven overleed hij op 13 april 2000 in het zie· 
kenhu1s te Enschede. We hadden hem voor het laatst 
in ons midden tijdens een afscheidsviering in de 
H. Dneéenheidskerk te Oldenzaal op 18 april 2000. 
Daarna hebben we hem begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op het kerkhof. 

Bedroefd en verslagen om zijn te vroege dood. maar 
dankbaar voor zijn leven temidden van ons. nemen 
we nu afscheid van een goede broer, zwager en oom. 

Leo was een stille en bescheiden man. Iemand die 
niet snel het achterste van zijn tong liet zien en ze
ker niet met zijn gevoelens te koop liep. Dat maakte 
hem soms eenzaam en alleen. Hij heeft het altijd naar 
zijn zin gehad thuis bij zijn vader en moeder en later 
btj vader en Annie. Samen er op uit was zijn lust en 
zijn leven. Hij heeft er dan ook moeite mee gehad 
alleen verder te moeten. 

Zijn hobby's waren zijn grote passie. In de electronica 
en de astronomie was hij thuis als geen ander en je 
vroeg niet snel mis. Met veel plezier heeft hij meer 
dan 35 jaar bij machinefabriek Poorthuis gewerkt. 
en had dat nog wel tot zijn 70-ste willen doen. 
Helaas werd hem die gezondheid niet gegeven. 

Elf jaar geleden werd hij getroffen door kanker en zo 
begon het slopende ziekteproces. Aanvankelijk leek 
de ziekte te zijn overwonnen, maar twee jaar gele
den moest hij een zware operatie aan zijn gezicht 
ondergaan. Hij weigerde nog meer behandeld te 
worden, hij wilde mens blijven, hij wilde menswaar· 
dig leven. Steeds meer moest Leo inleveren. Liefde· 
vol ondersteund door zijn familie en goed verzorgd 
door artsen en verpleegkundigen bleef hij toch vech· 
ten en hopen op genezing. Het moet hem pijn en 
verdnet hebben gedaan dat hij op zijn jonge leeftijd 
steeds meer moest inleveren en niet langer de ener
gie en de gezondheid had om de vele plannen die 
hij had uit te laten komen. 
Tenslotte heeft hij de oneerlijke strijd tegen zijn 
lichaam moeten verliezen en is hij, na voorzien te 
zijn van het H. Sacrament der Zieken, op donderdag 
13 april overleden. 
We mogen ons troosten met de gedachte dat hij nu 
op een plaats zal Zijn, waar hij geen pijn meer hoeft 
te lijden. waar hij nooit meer ziek zal worden en een
zaam zal zijn. 

Heer. geef hem de eeuwige rust. 
Voor al uw blijken van meeleven en hartelijkheid 
tijdens de ziekte en na het overlijden van Leo willen 
we u heel hartelijk bedanken. 

De familie 


