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Ter herinnering aan 

Agnes Josephina 
Grimberg-Visschedijk 

echtgenote van Johan Grim berg 

Geboren in Lonneker op 1 september 193:.l 
Overleden in Hengelo op 8 juni 20 10 

Wij hebben one belangstelling ti jdens I1aor 1jek-zijn en no hel 
overlijd en van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma erg 
gewaardeerd. Hiervoor onze donk. 

Johan Grimberg 
Petra 
Adéle en Ronald 
Martin en Miriam 

Ee lke en Carlijn 

Agnes is op 1 september 1933 geboren op een boerderij in 
Lonneker in een gezin van 8 kinderen waaIv an zij de s• was. Na 
de lagere sc hool ging ze naar de Mulo. waarna ze diverse 
betrekkingen heefl gehad. Dagelijks hielp ze haar ouders mei 
werkzaamheden op de boerderij zoals koeien melken. Dit deed 
ze 's morgens voor ze naar kanloor ging en 's avonds als ze thuis 
kwam. 

In 1955 leerd e ze Johan kennen waarmee ze in 196 1 trouwde. 
Ze gingen in Hengelo wonen. Ze werd moede1 van twee 
dochters en een zoon waar ze lrols op was evenals op haar 
schoonzoon. schoondochler en haar twee kleinkinderen die 
ze zag opgroeien. Ze was bij de hulpdienst enheefl hierdoor op 
veel adressen hulp verleend. Ze had een groei gevoel voor 
dienslboor zijn aan de medemens vandoor dot ze vele jaren 
ook medeorgoniso lor was van de oslmocollecte in Hengelo. 

Ontspanning was een groot goed voor l1oor. Ze organiseerde 
veel fiets tochten en weekenden voor de buurl-l'ie tsclub. moor 
ook voor hel kinderkoor van de kerk. Bij cornovolsfes tiviteiten 
was zij een grote roerganger. Vakanties waren voor hoor erg 
belangrijk vooral om de natuur in Ie kunnen gaan. 

In d e jaren negentig kreeg ze e rnstige lichamelijke en 
geestelijke klachten waarbij zij ook nog de mees! gevreesde 
ziek te moest ondergaan. Na verschillende operaties. die ze 
vooral door haar wilskracht steeds Ie boven kwam, is hoor 
laatste levensjaar een waar ziekbed geweest. Dit heeft ze 
moedig ond erga a n terwij l ze hoor b ekende humor bleef 
behouden. 

De verhuizing naar het nieuwe appartement heeft ze nog mee 
mogen maken. Voor hoor was dot belong1ijk zodat ze wist waar 
Johan terecht kwam. Zij was een vrouw die van kleine dingen 
kon genieten en met een groot hort voor hoor omgeving . We 
zullen hoor enorm missen. 


