
32:22 



t 
Een liefdevolle herinnering aan 

Willy Agterbos 
Echtgenoot van Diny Tönis 

Willy werd geboren op 6 april 1945 in Oldenzaal. 
Na het ontvangen van het Sacrament der Zieken is 
hij thuis op 19 oktober 2001, op 56 jarige leeftijd 
overleden. Op 24 oktober hebben wij Willy, na de 
Eucharistieviering in de parochiekerk H. Antonius 
van Padua, ter ruste gelegd op de gemeentelijke 
begraafplaats aan de Schipleidelaan te Oldenzaal. 

Bedroefd om zijn vroege sterven nemen we nu 
afscheid van een lieve man en zorgzame vader. 
Willy werd geboren als jongste in een gezin van 
6 kinderen. Op 24 jarige leeftijd trouwde hij met 
Diny. Uit het huwelijk werden 2 kinderen geboren: 
Willem-jan en Dorien. 

Bijna 30 jaar heeft Willy zich als machine-bank
werker bij Sollas ingezet. Willy was een man met 
vele hobby's. De volkstuin, parkieten, fuchsia's, fiets
tochten en reizen zijn hiervan enkele voorbeelden, 
waarvan hij samen met Diny kon genieten. 

Na een korte periode van ziekte werd begin april 
de diagnose kanker gesteld. Samen met zijn gezin 
ging hij de moeilijke strijd aan. Na een zware 
periode van chemokuren bleek begin augustus dat 
verdere behandeling geen baat meer had. Versla
gen heeft hij zich hierbij neergelegd, maar door 
zijn leeftijd kon hij het moeilijk accepteren. Open 
en eerlijk vertelde hij zijn omgeving wat er in hem 
omging. waarbij hij zijn humor en cynisme niet 
verloor. Willy keek met graagte uit naar de VUT, 
iets wat hij niet heeft mogen meemaken. 

Na liefdevolle verzorging van Diny is hij, in zijn 
eigen huis zoals hij dat wilde, temidden van zijn 
gezin overleden. We mogen ons troosten met de 
gedachte dat wij zijn laatste wens hebben kunnen 
vervullen. 

Vooral uw blijken van medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van Willy willen wij u harte
lij k danken. 

Diny Agterbos-Tönis 
Willem-Jan 
Dorien en Bas 


