
In dankbare herinnering aan 

Gezina Antonia Johanna Gerharda 
Palaster-Olde Agterhuis 

(Sien) 

Zij werd geboren te Denekamp 
op 26 december 1913. Op 3 januari 2004 

overleed zij op de verpleegafdeling 
van het ziekenhuis te Oldenzaal. 

Na de uitvaartmis in de St. Martinusker1< 
te Losser, volgde haar crematie te Usselo, 

op 8 januari 2004. 

Iedereen zal zich Sien herinneren als een bijzon
der en sociaal mens. Als ze familie, vrienden en 
gezelligheid om zich heen had, was ze gelukkig. 
En aan vrienden had ze nooit gebrek, waar ze 
ook woonde. 
Als jong meisje verhuisde Sien met haar ouders 
van Denekamp naar Enschede, waar ze in de 
oorlog trouwde en een gezin stichtte met Gerrit 
Palaster. Vaak vertelde ze op latere leeftijd over 
die oorlogstijd, waarin ze met nogal wat tegen
slag te kampen had, waaronder het verlies van 
haar tweede kind. 
Na de oorlog braken gelukkiger ti jden aan. Sien 
woonde op hel Hogeland, met haar familie vlak 
in de buurt, zodat ze samen met Gerrit ruim aan-

dacht kon besteden aan hel verwennen van haar 
kleinkinderen. 
Nadat Sien het vanaf 1973 tot haar verdriet zon
der Gerrit moest doen, was iedereen blij voor 
haar toen ze in Henny Poort haar nieuwe levens
gezel ontmoette. Samen met Henny heeft Sien 
van vele mooie jaren mogen genieten, eerst in 
Glane, en later in Losser. Samen ondernamen ze 
van alles, en vooral hÛn bezoeken naar Henny's 
zoon Rob in Canada zijn onvergetelijk geweest. 
Net als op het Hogeland en in Enschede maakte 
Sien in Losser vele vrienden in de buurt en in het 
verenigingsleven. Tot op hoge leeftijd, ook nadat 
Henny overleed, bleef ze op vele gebieden een 
actief mens: of het nu om volksdansen, dagjes 
uit met de club, pannenkoeken bakken voor de 
kinderen of familiebezoek ging, Sien beleefde 
overal plezier aan. 

Na een welbesteed leven ging haar gezondheid 
vorig jaar helaas snel achteruit en is zij toch nog 
onverwacht snel van ons heengegaan. Moge zij 
rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van Sien Palaster-Olde Agterhuis zeg
gen wij u hartelijk dank. 

Familie Gröniger, Fami lie Palaster 


