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Een dankbare herinnering aan 

Albertus Johannes Snippert 

die op 5 februari 1913, te Losser werd geboren. 
Hij was weduwnaar van 

Geertruida Hendrika Johanna ter Beek 

Vader overleed op 13 april 1993. op 16 april heb· 
ben wij hem na een Eucharistieviering 1n de 
Maria-Geboortekerk te Losser, naar het crema
torium te Usselo begeleid. 

Onverwachts hebben wij van vader en opa af -
scheid moeten nemen. Anderhalf jaar heeft va
der aléén gewoond in het bejaardentehuis 
"St. Maartensstede." 
H11 heeft het verlies van zijn vrouw, onze moeder 
en oma, geheel op zijn eigen manier verwerkt. 
Nooit heeft hij zich geuit, hoe of hij dit heeft ver
werkt. Vader kon erg gesloten zijn. 

Maar hij werd een open boek als men sprak over 
zijn muziekvereniging "Excelsior." 
Naast zijn drukke huwelijk!.leven, heeft deze 
hobby veel tijd in beslag genomen. 
Uren heeft hij besteed aan de muziek, uren kon 
hij over deze mooie hobby praten. De muziek, 
overgenomen van zi1n vader, heeft hij doorgege
ven aan zijn kinderen en kleinkinderen. 
Naast de muziek was vader veel te vinden in z11n 
tuin of op het land. Wandelend en fietsend, sa
men met moeder, genoot hij van de natuur. 
Evenals moeder, was ook vader een maria • 
vereerder. 
Het bezoek aan Lourdes, heeft, met name bij 
hem, een diepe indruk achtergelaten. 
Vader is nu weer bij moeder, gezamenlijk kun
nen ze weer verder, wetende dat Maria nu dicht 
in de buurt is. 
Vader is nu aangekomen op de plek van hemelse 
rust en vrede. 
Rust en vrede die hij op aarde zo zocht. 

God neem vader op in uw heerlijkheid. 

Namens de kinderen willen wij gaarne het perso
neel van St. Maartensstede bedanken voor de 
zorg besteed aan vader. 

Daarnaast bedanken wij U allen, voor uw blijk 
van medeleven, betoond na het overlijden van 
vader en opa. 

Kinderen - kleinkinderen. 


