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Ter herinnering

aan

JOHN SNIJDERS
in leven huisarts te

Nieuwenhagen

echtgenoot van

JULIA SNIJDERS - KERCKHOFFS
Geboren B oktober 1934 te Nieuwenhagen en
overleden te Nieuwenhagen 16 februari 1995.
Lieve John, lieve Papa,
"Durf te leven", zei je steeds weer tegen ons.
Je toonde ons hoe dat moest, rnet levensblijheid en tomeloze inzet. Je was een Bourgon,diër 'pur sang', een levensstijl die je met de
paplepel kreeg ingegeven. Op je levenspad
werd je gesterkt door het geloof , een bron
waar je veel kracht uit putte.
ln jouw leven nam het gezin een belangrijke
plaats in. Je vijf vrouwen waren je trots. Samen
met marna, je grote liefde, steun en toeverlaat,
schiep jij een basis waarop wij kunnen voortbouwen.

Als huisarts was je niet alleen begaan met het
lot van de zieke mens. Je zorg voor je patiënten was onuitputtelijk en ook gericht op de
mens achter de ziekte. Je had tiid voor alles

en iedereen. Je muntte uit in
en vakkennis. Door je

leergierigheid
gedrevenheid en eigen-

wijsheid was

je vaak niet af te remmen. Met

hart en ziel was je bezig met je
De laatste der Mohikanen?

passie.

Zelfs voor mensen ver buiten de praktijk zette
jij je in. Je adopteerde kinderen, ondersteunde
missionarissen en verzamelde medicijnen voor
ontwikkelingslanden.
Lieve John, lieve papa, het laatste jaar hebben
we gelukkig veel tijd met elkaar doorgebracht.

Je humor, plagerijtjes en warmte zullen

we

nooit vergeten. Vandaag nemen we afscheid
van je. Jij liet ons zien hoe je groot kunt zijn
in eenvoud. Voor ons ben je een voorbeeld
voor het leven.

Uw reacties van medeleven bij het overlijden
van dokter John Snijders zijn een grote steun
voor ons.

De familie dankt U daarvoor oprecht.

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 26 maart om 11.15 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Hulp der Christenen

te Nieuwenhagen.

