


ln het H. MisoÍfer en uw gebed mogen wij
gedenken

JAN SNIJDERS
weduwnaar van

AGNES DOHMEN

echtgenoot van

LIEN EHLERT

Geboren op 5 september '1915 te Hilvarenbeek
stierf hij voorzien van het H. Sacrament der

zieken in het de Weverziekenhuis op
7 januari 1990.

De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de
begraÍenis is gehouden op 11 januari 1990 in

de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach.

Johan Snijders is dood. We kunnen het nau-
weli.iks vatten. Sterker dan ooit staan zijn
leven en zijn persoon ons voor ogen.
Zoveel herinneringen komen op. We zien
hem duidelilk: de man die wist wat hard
werken was. Als mijnwerker moest hij stevig
aanpakken, maar hij deed het graag, ook
buiten zijn werk met name thuis, bij Íamilie,
vrienden en de voetbalclub. De harde werker
was echter ook een gevoelig man, die zich
niet schaamde om zijn hart te tonen.
Als echtgenoot, vader, grootvader, broeí,

schoonbroer en oom toonde hij dit door be-
zorgd oÍ blii met alles mee te leven.
Maar ook door graag in de gezelligheid van
Íamilie en vrienden te zijn en tot die gezel-
ligheid stevig bij te dragen.
Ondanks het feit dat hij al langer moest
vechten voor zijn gezondheid, maakte de dood
een voor ons te snel, maar voor hem gena-
dig einde aan zijn leven hier.
En plotseling weten we het zeker: hij was
een goed mens, we zullen hem missen.
Heer, wat goed is, lijkt op U en zal even-
lang leven als U. Neem Johan bij U op en
voltooi en bekroon het goede van zijn leven.
Laat hem veilig thuis zijn in de Hemel van
Uw heiligen. Amen.

Harteliik dank voor uw medeleven bij de
ziekte, het overlijden en de begraÍenis.

L. SniideÍs-Ehlert
Kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 17 Íebruari 1990 in de
parochiekerk van de H. Jozef te Waubach om
19.00 uur-
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