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S /erven doe je niet i11ee11s 
mt1ar af e11 toe ew beetje 
en tl!le beetjes die je stie,f 

't is vreemd, 111t1ar die vergeet je 
't is je dik111ijls zelf 011tgaa11 

je zegt ik ben wat moe 
e11 op een keer dt111 bw je 
0011 je !t1tl!ste beetje toe. 



1 n liefdevolle herinnering aan 

Fieny Agterbos - van Amelsvoort 

Sinds 21 augustus 1996 weduwe van 

Chris Agterbos 

Zij werd geboren op 6 maart 1931 in Oldenza.11. Op 77-jarigc 
leeftijd is zij, op 2 april 2008,gestorYen in het verpleegtehuis in 
Losser ,va.1r zij verbleef vanwege een voortschrijdende ziekte. 
We hebben ha.1r herdacht tijdens de plechtige Uitvaartmis op 
vrijdag 4 april in de l'vlariakerk te Olderum,11 en haar de volgende 
dag, in bcslotC11 kring, wc<.-rsamcngebrncht met pa op de RK
begrnalplaats in Oldenzaal. 

Ma wcrrlgeborm am1 del lacrsUTu1tteOldenza.1l en groeide op 
in een hannonieus gezin met 10 kinderen. Al op jonge leeftijd 
moest zij helpen in de schoenmakerij van ha.1r ouders. l~1ter 
leerde e,c Chris kennen wa1rmee ze op 10 april 1958 trouwde 
in de Plcchclmusbasiliek te Oldcn,,a,11. Johan, \Vtlma en Eddy 
brachten geluk en lcvcns\·reugde voor dit jonge gezin in een 
economisch mindere tijd. Na.,stdeeigcn huishouclingdcccl ze 
da.1rom huishoudelijk werk ciders. Z.C deed dit met veel liefde 
t..'11 inzet voor pa C1l ons. 

] let gesin kwam voor ha.1r altijd op de eerste plaats. Zelf was 
ze al snel tevreden met heel weinig. 1 la.1rgrootste levensvreugde 
vond ze dan ook op momenten waarop haar gezin bij elkaar 
was. Bijvoorbeeld op de zondagochtenden waar zij met ha.1r 
hapjes een heel feest van ma.1.ktc voor de kinderen en 
kleinkind=. Je zag ha.1r intens genieten op die momenten. 
Dat was ook zo op ,·etjaardagen met de overige familie bij h,,ar 
tlmis. Z,, koesterde de warmte en gezelligheid van haar !,>e<in 
en familie. 

l.e was de stille kracht op de achtergrond die z.ich richtte op het 
positieve in het leven. Pa heeft da.1r veel profijt van gehad bij 
zijn dagelijkse werk en sijn nevenacti,·itcitcn. Of het nou ging 
om de voetbal, de can1aval of de visvercniging, ma was a1tijd 
de grote steun en toe,·crla.1t achter de schem1en. Zelf wilde ,c 

nooit op de voorgrond treden. Ze voelde ,ich daar zelfs 
ongemakkelijk bij. Vele jaren hebben zij zo samen gelukkig 
doo!),>ebracht aan de Bloemenkampla.1n in Berghuiz,cn, Toen 
pa gebruik ma.1kte van de VUT-regeling hadden ze eindelijk 
samen tijd om leuke clingen te doen. Zo genoot ,.e volop van 
de vele wandelingen, fiets toch ren en autoritjes in de omgeving 
clie ,·a.1k eindigden bij de kinderen en kleinkinderen, die zo 
bclangrijk voor haar waren. 

Het geluk liet ha.1r in de steek toen pa overleed en zij zelf 
ziekelijk werd. In clie periode is e,e verhuisd naar vcrplccghtus 
Vl'O in l .osser w,L1t ,ij liefelijk werd ,·erzo!),>d, Ook da.1t 
"~!de zij, wals :,,,e was, niemand rot overlast 1..ijn. Ze heeft zich 
altijd bescheiden opgesteld. Ondanks dat ze a.1ngaf dat ze met 
tcgenspot.'<l te k,11npen had, heeft zij ha.1r ,iekte tot het einde 
toe dapper gedragen. Ze was h,1rcl ,·oor siclizelf. Klagen lag nier 
in haar aard. Ook in die steeds moeilijker tijden bleef zij geluk 
en troost putten uit de vele bezoeken ,·an haar kinderen, 
familie en overige bekenden. 7.oals zij het gewild zou hebben 
is zij ,·rcdigen in alle rust ovcrlcdm met ha,1r kinderen rond het 
bed. 

/ lei is fijn em moeder n,e/ een hart w11 g)//d Ie hd,he11. 
1\4.et 1vee111oed !;Jlfk1t 11,e 111a daarom 1i1 gedachtmis houden. 

111/'j da11ken II wor he! g,loonde met/el,,en 1jde11s de ,efekle m hel 
afscheid m11 on~ zyer .f!!liefik 1110 e,r oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


