
Ter nagedachtenis aan 

Aleida Geziena Snippert 
die geboren werd op 10 januari 1920 

te Losser. 
Zij was de echtgenote van 

Johannes Gerardus Antonius Kip. 

Na een moedig gedragen ziekte stierf 
zij thuis, na voorzien te zijn van de Sa· 
cramP.nten der Zieken, op 15 april 1988. 
We hebben haar op 19 april, na een 
Eucharistieviering in de Maria Geboorte· 
kerk, naar haar laatste rustplaats be
geleid op het R. K. kerkhof te Losser. 

We zijn bedroefd nu we afscheid moe
ten nemen van mama, maar we zijn 
tegelijk dankbaar voor haar leven on
der ons. 
ZiJ was een lieve, zorgzame vrouw, 
moeder en oma. Al haar aandacht ging 
uit naar anderen, zonder veel over zich· 
zelf te praten. 
Bij ziekte in het gezin was mama al
tijd vol zorg. Liefdevol nam ze de kin
deren van haar broer in haar gezin op 
als haar eigen kinderen. 
Ook haar moeder heeft ze tot het laatst 
verzorgd. 

Ze was trouwens het liefste thuis, in 
haar eigen omgeving, waar ze altijd 
bezig was. 
En zoals ze geleefd heeft, zo droeg ze 
ook haar ernstige ziekte. Met veel ge· 
duld en zonder te klagen. Dank ZIJ de 
geweldige zorg van papa kon zij tot 
het laatst in haar vertrouwde omgeving 
blijven. Door de grote ondersteuning 
en aandacht van haar kinderen, vrien· 
den en bekenden kon mama langzaam 
afscheid nemen van het leven. 
In het geloof, van waaruit zij leefde, 
putten wij troost en kracht, wetend dat 
mama nu, bevrijd uit haar lijden, leeft 
bij God in eeuwige vrede. 
Zij zal in ons voortleven als de lieve 
mama die zij was. 
Heer, niet onze wil, maar Uw wil ge
schiede. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het over lijden van mijn lie· 
ve vrouw, onze zorgzame moeder en 
oma, betuigen wij onze oprechte dank. 

J. G. A. Kip 
kinderen en kleinkinderen. 


