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Een dankbare herinnering aan 

Gerardus Johannes Snippert 

op 30 januari 1913 te Glane geboren. 
Meer dan 50 jaar was hij gelukkig getrouwd met 

Gezina Johanna Breuker 

Ruim 47 jaar heeft hij aan de Goormatenweg in 
Overdinkel gewoond, waar hij genoot van het 
buitenleven. Hij had een grote inzet als melkboer 
en later als brouwer bij de Grolsch. 
Daarnaast verrichtte hij op energieke wijze veel 
werk in de moestuin en op zijn boerderij. 
Voor iedereen stond hij altijd klaar. Zijn gezin 
was zijn zorg. Hij hield van gezelligheid en vond 
het fijn als er bezoe.k was. 
Met trots sprak hij over zijn kinderen en kleinkin
deren. Toch was hij een man van weinig woor
den. In zijn houding wist hij zijn gevoelens echter 
wel te uiten. 

Toen zijn gezondheid het buitenleven niet meer 
toeliet verhuisde hij samen met zijn vrouw naar 
een seniorenwoning aan de Kostersgaarden. 
Erg lang heeft hij daar niet kunnen genieten. 
De laatste anderhalf jaar werd hij verpleegd in 
"Oldenhove" . Deze periode was moeilijk voor 
hem te aanvaarden, omdat hij de dingen niet 
meer kon doen zoals hij nog zo graag wilde. 
In die periode, die voor zijn vrouw een grote zorg 
met zich meebracht, genoot hij nog samen met 
zijn gezin van zijn 50-jarig huwelijksfeest. 
Op 16 december 1993 overleed hij op 80-jarige 
leeftijd. Na de uitvaartmis op 20 december heb
ben wij hem te ruste gelegd op het r.k. kerkhof 
van de H. Maria Geboorteparochie te Losser. 

Hoewel we hem zullen missen, hebben wij er 
vrede mee, dat we afscheid van hem moesten 
nemen. In dankbare herinnering zal hij in onze 
gedachten blijven voortleven. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader, schoonvader en opa zeggen wij 
u hartelijk dank. 

G. J. Snippert-Breuker 
Kinderen en 
kleinkinderen. 


