


Zij is plotseling van mij 

weggenomen, 

haar plaats in huis 

is nu leeg. 

Zij geeft mij niet meer 

de hand, 

de dood verstoorde onze 

mooiste band. 

Een fijne en dankbare herinnering aan 

Agnes Peters-Alberink 
echtgenote van Gerrit Peters 

Agnes werd geboren op 12 oktober 1948. Na een 
veel te kort leven overleed ze, na voorzien te 
zijn van het Sacrament van de Zieken, volkomen 
onverwacht in het ziekenhuis te Enschede op 
26 augustus 2001 . We hadden haar voor het laatst 
in ons midden tijdens de uitvaartviering in de 
Drieëenheidskerk te Oldenzaal op 30 augustus, 
waarna we afscheid van haar hebben genomen in 
het crematorium te Usselo. 

Met pijn in het hart, maar dankbaar voor alles wat 
ze ons gegeven heeft, moeten we nu afscheid 
nemen van mijn lieve en zorgzame vrouw. 
Agnes groeide op in een gezin van zes. Hoewel 
haar eigen moeder kort na haar geboorte over-

leed , heeft ze een heel sterke band weten op te 
bouwen met haar tweede moeder. Daarom is het 
ook fijn dat moeder tot het laatst toe bij haar heeft 
kunnen zijn. 
Met haar man Gerrit had ze een onverbrekelijke 
band. Alles deden ze samen. Vooral van de ge
zelligheid in haar eigen huis kon Agnes intens 
genieten. Samen kijken naar de series op TV en 
genieten van alles wat het leven bracht. 
Ze was iemand die genoot van het leven. De klei
ne dingen, die voor velen zo gewoon zijn, waren 
voor haar bijzonder. Zo kon ze genieten van een 
mooie bos bloemen op de vaas, of lekker puzze
len met haar familie . 
Ze was stil en bescheiden. Nooit zou ze zichzelf 
in het middelpunt van de belangstelling plaatsen. 
Ze bleef liever op de achtergrond, onopvallend . 
Zo was ze. 
Na het ontvangen van het Sacrament van de 
Zieken is ze zondagavond in het bijzijn van haar 
familie overleden, terwijl Gerrit haar hand vasthield. 

Wat ons rest zijn de vele mooie herinneringen aan 
haar die we zu llen koesteren. Ze geven ons de 
kracht om verder te gaan en elkaar vast te houden. 

Agnes, rust zacht! 

Voor al uw blij ken van meeleven en attentie tijdens 
de afgelopen moeilijke dagen zijn we u heel dank
baar. 

Gerrit Peters 
Familie Alberink 
Familie Peters 


