
Dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Kienhuis 
weduwe van Antonius Jacobus Agterbos 

Zij werd geboren op 31 december 191 0 in 
Oldenzaal en overleed aldaar op 30 juli 1994. Op 
3 augustus d .a.v. is voor haar de uitvaartdienst 
gehouden in de kerk van de H. Drieëenheid te 
Oldenzaal. Daarna volgde de crematie in Usselo. 

Het onverwachte en vrij plotselinge overlijden van 
moeder heeft ons, haar kinderen, vervt.:ld met 
verdriet en ontroering. We zullen haar missen en 
er maar moeilijk aan kunnnen wennen, dat zij niet 
meer in ons midden is. Toch zijn we dankbaar, dat 
l1aar zo vaak uitgesproken wens om voor een lang 
ziekbed gespaard te blijven. in vervulling is ge
gaan. 
Zij is gestorven zoals zij dat voor haarzelf gewild 
heeft. Moeder heeft geen gemakkelijk leven ge
had. Dat zij op zeer jeugdige leeftijd haar moeder 
al heeft moeten missen. heeft op heel haar ver
dere leven een stempel gedrukt. Zij heeft de pijn 
van het gemis aan moederliefde altijd met zich 
meegedragen. Vanwege de geestelijke achteruit
gang van vader is zij in 1977 samen met hem 
opgenomen in het verzorgingshuis "De Molen
kamp". Zij was zelf toen nog maar 66 jaar en 
feitelijk te jong voor een verblijf in zo'n tehuis. 
Maar de zorg voor vader en de voortdurende 

aandacht die hij vroeg werd al te belastend voor 
haar. Zij deed voor hem wat zij kon en niets was 
haar teveel. Maar het ging tenslotte haar krachten 
te boven. 
Na het overlijden van vader ging heel haar aan
dacht uit naar haar kinderen. Zij deed niets liever 
dan geregeld bij hen op bezoek gaan en met hen 
praten. Zij vond bij hen de liefdevolle aandacht die 
zij in haar jeugd zo gemist had. Dat een van haar 
zes kinderen bijzondere verzorging nodig had, 
heeft zij als moeder nooit helemaal kunnen ver
werken. 
Nu zij is overleden zien we terug op haar veelbe
wogen leven in stille ontroering. We moeten haar 
nu uit handen geven en vertrouwen haar toe aan 
de zorgende liefde van God. We blijven met dank
baarheid en genegenheid aan haar denken en we 
bidden: Heer. geef haar de eeuwige rust. 

En het eeuwige licht verlichtte haar. 
Dat zij ruste in vrede. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze 
moeder en oma danken wij U hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 


