
Een fijne en dankbare herinnering aan 

Wilhelmina Josephina Beid-Snippert 
"Mientje" 

sinds 3 oktober 1976 weduwe van 
Engelbertus Antonius Beid 

Ze werd geboren op 6 maart 1923 in Losser. 
Woensdag 14 november 2007 overleed ze om 

10.45 uur op 84 jarige leeftijd in 
St. Maartens-Stede. 

Na de Uitvaartviering in de 
H. Maria-Geboortekerk te Losser is zij op 19 

november gecremeerd te Usselo. 

Ze was de jongste uit het gezin en groeide op 
aan "De Bleek", volgens haar, het mooiste plek
je op aarde. Al op jonge leeftijd ging ze werken 
in de textielfabriek. In 1949 trouwde ze en in 
1950 werd Gerard geboren. Ze had niet alleen de 
zorg voor haar gezin, maar ze nam ook de zorg 
op zich van haar schoonouders, die bij hen in 
woonden. Al op vrij jonge leeftijd werd onze pa 
en opa ziek. Ze heeft hem achttien jaar met veel 
liefde en doorzettingsvermogen verzorgd. 
Om de eindjes aan elkaar te knopen ging ze de 
Aloysiusschool schoonmaken. Deze jaren waren 
lang niet altijd even makkelijk voor haar. Mede 
door de geweldige steun van de naaste buren. 
haar geloof en vertrouwen in God en in het bij
zonder de Heilige Maagd Maria, werd ze door de 

moeilijke jaren heen geholpen. Ondanks alles 
was en bleef ze optimistisch en opgeruimd en 
wilde ze met niemand ruilen. 
Na het overlijden van onze pa en opa ging na 
verloop van tijd voor haar eindelijk de zon weer 
schijnen. Ze kon nu de kinderen, kleinkinderen 
en de hond in Ede geregeld bezoeken. Hier kon 
ze altijd zo van genieten. Dat was voor haar 
vakantie. Zolang haar gezondheid het toeliet 
kwam ze bij ons logeren. Verder was ze heel 
bescheiden en gauw tevreden. Ons welzijn ging 
haar boven alles. We zijn dan ook dankbaar dat 
ze ons 25 jarig huwelijk en het huwelijk van 
Robert en Hanneke nog heeft mogen beleven. 
Ondanks alle tegenslagen, die ze zelf gekend 
heeft, was ze altijd een enorme steun voor ons 
en een praatpaal voor velen. De laatste vier jaar 
woonde ze met veel plezier in St. Maartens
Stede. In het voorjaar van 2007 is ze in haar 
kamer gevallen en sindsdien ging haar gezond
heid steeds verder achteruit, waarna ze uiteinde· 
lijk op 14 november j.l. is overleden. Met haar 
overlijden is tevens de laatste uit het geslacht 
Snippert-Nijhuis heengegaan. 

Heilige Maria, Moeder van God. bidt voor haar. 

We willen iedereen bedanken die onze ma en 
oma geholpen, gesteund en liefgehad heeft. 
Verder willen we ook iedereen bedanken voor al 
het betoonde medeleven, na haar overlijden. Dat 
was een geweldige troost voor ons. 

Kinderen en kleinkinderen 




