


Met een lach en een traan

nemen wij afscheid van

Adríe Snippe
echtgenoot van

Ellen S n ipp e - S chleipf enb auer

* 12 januari 1963 te Ubach over Worms

ï 10 november 2079 te Landgraaf

Op 15 november 2019 hebben wij afscheid genomen
van Adrie in de parochiekerk O.L.V. Hulp der
Christenen en aansluitend te rusten gelegd op de R.K.

begraafplaats gelegen aan de Haanweg.

De t'amilie dankt u uoor uw steun, medeleuen
en aanu)ezigheíd bij het afscheid.

Adrie is geboren als 8e van 10 kinderen, opgegroeid in
een warm nest. In zijn jeugd voetballen bij Waubach,
later tot op hoofdklasse niveau. Wellicht één van de
beste linksbacls van zijn tijd. Altud wel weer een genot
om hem bezig te zien. Een atleet met een super linker
been, die koppen tot een kunst verheven had.
De handyman ten voete uit, zijn eigen bedrrjfje.
Gouden handjes , stucwerk, tegelzetten, badkam ertje
maken, alles maar dan ook werkelijk alles pakte hij aan.
Mocht je even gemist hebben dat hij binnen gekomen
was, dan kon je hem heel, snel wel horen.
Fluiten, zingen, praten, en nee daar had hij geen
gesprekspartner voor nodig.
Samen met Ellen naar Oostenrfik, dat was ieder keer
weer feest en daar kon Ad zich echt op verheugen.
Wandelen door de bergen, die Oostenrijkers laten zien
hoe je echt forellen vangt, lekker een pilsje pakken met
zijn vrienden. Heerlijk genieten gewoon.
Wonend aan de Delleweg 23, genietend van zijn
heerlijke tuin en vooral zijn Htitte, die hij samen met zijn
broers en schoonbroers bouwde. Platten schmeiBen,
lekker grillen, de hele bups bij elkaar. Altijd in voor een
grapje. Wilskracht, doorzettingsvermogen, positivisme,
volhouden, vechten, zo maar een paar woorden die
Adrie §peren. Alt{d weer opstaan als hij een knal kreeg.
Slecht nieuws werd heel snel opgevolgd door
vooruitkijken, alles uit de kast halen om toch weer met
een positief gevoel het leven verder te genieten.
Adrie, een gevoelsmens met een groot hart, die veel
dierbare vrienden had die hij koesterde.


