
't Verlies was er al voor het einde, 
de rouw al eer het afscheid kwam, 

toen die niet te begrijpen verwarring 
bezit van haar gedachten nam. 

Maar streelden wij haar wang een keer, 
dan was er toch die glimlach weer. 

Agnes Albertine Prins-Horstmann 

echtgenote van Jan Prins 

De ziekenzalving vond plaats in de kapel 
van 't Kleyne Vaert de 22ste oktober, 

en zij overleed aldaar vredig op 
donderdag 24 oktober 2002. 

Haar wens zich beschikbaar te stellen voor 
de wetenschap hebben wij gerespecteerd. 

In kleine familiekring hebben 
wij van haar afscheid genomen op 

vrijdag 25 oktober 2002. 

1923 : Geboren te Graven ontmoette zij de 
Prins van haar leven. 
1945 : volgde zij hem naar Nederland en 
ontstond er daar een sterke band. Zeker, ze 
wa,S een sterke vrouw die de touwtjes leidde 
zoals zij dat wou. Het gemis aan steun de 
eerste jaren zijn voor haar niet gemakkelijk 
geweest, haar derde kind zou veel zorgen 
baren en miste haar moeder daarbij het meest. 
Dat ze de kinderen thuis zou moeten missen 
en dat alles binnen 'n jaar, we kunnen daarbij 
alleen maar gissen hoe moeilijk dat moet zijn 
geweest voor haar. Ook veel gelukkige 
momenten heeft ze gekend, de geboorte van 
kleinkinderen was zo'n moment. Het grootste 
geluk wat ze nog mocht beleven was dat ze 
haar liefde aan een achterkleinkind kon geven, 
ook al was ze telkens moe, de foto van llkka 
sprak ze vaak toe. Steeds meer moeite moest 
ze er voor doen, het werd op het laatst zelfs 
een visioen, dat ze verzorgd moest worden 
was niet te vermijden, toch schieten woorden 
te kort, als er een eind komt aan dit lijden. Ook 
al zien we haar nu niet weer, straks ontmoeten 
wij haar in vrede bij de Heer. 

Allen die met ons meegeleefd hebben, en ons 
tot grote steun zijn geweest, zowel bij haar 
ziekte, als ook bij het overlijden van onze lieve 
moeder, oma en overgrootmoeder willen wij 
hierbij bedanken. 

J.Prins 
Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 


