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Ter gedachtenis aan 

Frederika Susanna Agterbos 

weduwe van Antonius Hermanus Lempsink 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 3 juni 1910. 
Zij is plotseling van ons heengegaan op 22 
oktober 1995. De Plechtige Uitvaart vond 
plaats vanuit de St. Antoniuskerk te Olden
zaal, daarna hebben we haar begeleid naar 
het crematorium te Usselo. 

N1emand had dit sterven verwacht. Ze is zo 
uit d1t leven weggeroepen op de gezegende 
leeftijd van 85 jaar. Ze was nog zo vitaal. 
Moedig en optimistisch: zo hebben wij moe
der en oma gekend. Veel heeft ze meege
maakt, maar door haar vaste geloof bleef ze 
de sterke vrouw Uit de H. Schrift. Met zorg 
en hard werken bracht ze haar kinderen groot 
en volgde met moederlijke belangstelling de 
levensloop van haar kinderen en kleinkinde
ren. 
Ook de laatste jaren in de Mariahof bleef ze 
aktief. Ze was een trouw lid van het koor van 
de Mariahof. Ze ging graag uit. Onlangs nog 
bezocht ze haar dochter in Zwitserland. Een 

hartinfarct kort daarna was een kleme waar
schuwing. 
Nu is alles voorbij. Wij blijven met een mooie 
herinnering aan een zorgzame moeder, 
schoonmoeder en een fijne oma. De natuur 
en vooral bloemen betekenden veel voor 
haar. Ze schreef stukjes over uit de krant die 
haar aanspraken. Geen wonder dat wij ook 
het volgend stukje vonden in haar kleine ver
zameling: 

A!J un 6/o~m w iJ het U•'tll 
't B~gin iJ tur tn kuin. 
Dt /In ilû 6/otil uil6unilig, 
Dt ander flèurt bul fijn. 
Sommigt htotmm hlij••tn !tzn,q, 
Wt't'r andtrtrt maar t~'tll. 
Vraag11ut bij w~lkt grotp jt bt~ur/: 
Dat iJ h~t gtbtim ••a11 h~t UIWI. 

Wij vertrouwen haar nu toe aan de handen 
van de Goede God, op wie zij vertrouwde 
en die haar nu zal opnemen in zijn woning. 
Wij zijn dankbaar dat wij moeder zolang bij 
ons mochten hebben. 
Moge zij nu rusten in vrede. 

Dank voor uw aanwezigheid en medeleven. 
De familie 


