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ln dankbare herinnering aan

Wiel Snijders
echtgenoot van

Bertie Snijders - van Ass

Wie[ werd geboren te Merkstein op 10 november 1942. Hij overleed
in Heerlen op 1 juni 2016, in de leeftijd van 73 jaar. Op woensdag
8 juni 2016, na de eucharistieviering in de kerk van
St. Jozef te Waubach-Groenstraat, begeleidden wÍj hem naar het
crematorium.

Bezige handen, nu gevouwen en stil,
een leven vol ijver, zo was je wil.

Nu heb je rust, met lichaam en geest,

vaak zullen we dankbaar denken aan wat is geweest.

Wiel, pappie, opa: je was een uitgesproken gelouíge man. Je
uerdient het dat je nu uoorgoed bij God mag rusten in urede. Je bent
uoor oltijd ín ons hart.

Bertie, Diana en Jon, Angelíque en Roymond
Rick en Manon, Astrid, Famke enThijs



Hard werken en aanpakken was Wiel's motto: thuis, voor
Steenfabriek Nievelsteen en in de Raad van Toezicht van de
Rabobank. Ook gaf Wiel zich met hart en ziel voor W Rimburg.
Hij begon met 14 jaar als fanatiek voetballer, vervulde tientallen
jaren bestuursfuncties waarvan 25 jaar de rol van voorzitter.
Later ontuing Wiel hiervoor de titel erevoorzitter en werd hij
onderscheiden door de KNVB.

Wiel was in alles stipt en nauwgezet. Hij legde voor zíchzelf. de
lat hoog en verlangde dat ook van zijn gezin en zijn omgeving.
Wiel verkeerde $aag onder de mensen. Hij legde heel
gemakketijk contacten en genoot ervan met iedereen een
praa§e te maken.

Op 25 juni as. zouden Wiel en Bertie hun gouden huwelijk
vieren. Samen hebben ze een prachtig leven opgebouwd. Ze
zorgden voor een warm nest waar iedereen welkom was en
graag kwam. Wiel was geen romanticus maar liet op zijn manier
als echtgenoot, vader en opa merken dat zijn gezin hem
dierbaar was. De laatste tijd viel het Wiel zwaar te accepteren
dat het allemaal niet meer ging zoals hij gewend was en moest
noodgedwongen steeds meer loslaten. Hij werd tiefdevol
verzorgd door Bertie en zijn gezin, totdat het thuis niet meer
ging. Ondanks alle verdriet en het grote gemis vormt het een
schrale hoost dat Wiel een verdere lijdensweg is bespaard.



De familie k u zeer erkentelijk uoor alle blijken oan medeleuen
na het ouerlijden en bij de uituaart oan Wiel.

U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst die zal plaatsvinden
op zondag 24 juli om 11.30 uur in voorgenoemde parochiekerk.


