Ter dankbare herinnèring

aan

Constant Jozef Snijders
echtgenoot van

Agnes Maria Schaffrath
Hij werd geboren op 22 maaÍi 1908 in Rimburg
en overleed op 25 oktober 1989 in Waubach.

,,Wij hebben een onvergankeliik huis in de
2 Kor. 5,1.
hemel".
Deze woorden van St. Paulus passen bij dit
geheel onverwachte "verhuizen" van Constant
Jozef Snijders. Nadat hij samen met ziin gelieÍde echtgenote zijn intíek had genomen in
de nieuwe Ílat, ging hi.i plotseling naar die
woning, waar wij allen hopen eens voor altijd
te wonen. De landbouwer die zo intens kon
genieten van het vele goede dat God ons in
de natuur geeÍt, werd als het ware ze!Í als een
Íijpe vrucht weggeplukt om voor goed te leven
bij Zi.in Scheppèr en Heer, die hij heel zijn
leven trouw, eenvoudig en blij diende. Hij
werkte hard als molenaar en landbouwer en
hield van zijn vrouw, kinderen en kleinkindeI en interesseerde zich voor alles en ieder-

leder was bij hem welkom. Zowel in
n)íUurg als in Waubach stond hij bel(end als
een sympathieke en gelieÍde man, tevreden
en gelukkig met wat hij van God had gekregen. Bijzonder genoot hii de laatsle 12 jaren

.

van de burenvriendschap op de Weegbree,
waar jong en oud kunnen getuigen van het

spreekrvoord: "Beter een goede buur dan een
verre vriend". Constant Jozef SnijdeÍs was

ook trots op zijn kinderen en kleinkinderen
en leeÍde op intense wijze mee met hun lieÍ

en leed. Hij kon dat ook - ondanks ziin hoge
leeÍtijd - omdat hij een goede gezondheid
had. Elke zondag mocht hlj zijn zoons volgen in de plaatselijke voetbalworeld en iedereen waardeèrde zijn aanwezigheid. We zullen
hem missen, maar hij zal op ons wachten in
het nieuwe huis, dat voor ons al klaargemaakt
is. Constant JozeÍ was immers een gelovig
man, die ock leeÍde vanuit zijn christelijke

overtuiging. Met de rozenkrans, die hij altijd
op zak had, werd hij begraven. Moge hij
evenals de H. JozeÍ, patroon van onze paÍochie en patroon van de goede dood, Maria
aanschouwen in de hemel en met haar en alle
helligen Gods loÍ bezingen, die hij hier op
aarde elke zondag kwam eren.

Voor uw blijken van medeleven bij dit plotsèlinge aÍscheid, danken

u

harteliik

Echtgenote,

kinderen en klelnkinderen'

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zalerdag I decemoer 1989 om
19.00 uur in de parochiekerk van
Waubach-G roenstraat.

te

de H. JozeÍ

