
Een fijne en dankbare herinnenng aan 

Aleida Johanna Jozefina 
Agterbos-Teggeler 

weduwe van Hendrikus Johannes Agterbos 

Zij werd op 9 maart 1914 in Oldenzaal geboren. Na 
een leven vol liefde en zorg overleed zij, voorzien 
van het Sacrament der Zieken, in het verpleeg
centrum Twente-Oost te Oldenzaal op 3 januari 
2000. We hadden haar voor het laatst in ons mid
den tijdens een afscheidsviering in de kerk van de 
H. Antonius van Padua op 7 januari. Daarna heb
ben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats 
op het kerkhof. 

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat ze voor ons 
heeft betekend, moeten we nu afscheid nemen van 
een lieve moeder, oma en overgrootmoeder. 

Moeder was een hardwerkende vrouw aan wie het 
verdriet en de zorgen van het leven zeker niet voor
bij zijn gegaan. Hoewel ze soms misschien anders 
liet merken heeft dit alles haar toch getekend. Aan 
haar gezin besteedde ze zeer vele zorgen en ze 
maakte daardoor dat het gezin het middelpunt 
vormde in haar leven. 
Al vroeg werd ze weduwe en dat moet haar zeker 
zwaar gevallen ziJn en moest ze afscheid nemen 
van haar lieve man. Dat viel haar heel zwaar. 

Heel lang is ze zelfstandig geweest en daar genoot 
ze van. Ze vond het moeilijk afhankelijk te worden 
en meer en meer van haar oude leventje te moeten 
inleveren. 

Anderhalf jaar geleden verhuisde ze naar de Molen
kamp, maar daar heeft ze haar draai niet echt kun
nen vinden. Ze bleef verlangen naar haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen, want die wa
ren het belangrijkste in haar leven. 

Twee weken na haar verhuizing naar het verpleeg· 
centrum Twente-Oost moesten we afscheid van 
haar nemen, maar we mogen ons troosten met de 
gedachte dat ze nu op een plaats is waar ze niet 
meer hoeft te lijden en waar ze weer samen zal zijn 
met haar overleden man en schoonzoon. 

Moge zij nu geborgen zijn bij God, op voorspraak 
van moeder Maria voor wie zij een bijzondere eer· 
bied had. 

Heer; geef haar de eeuwige rust 

Voor al uw blijken van belangstelling en meeleven 
tijdens de afgelopen dagen willen we u hartelijk 
bedanken. 

Kinderen 
Kleinkinderen 
Achterkleinkinderen 




