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In dankbare herinnering aan 

Hendrika (Riek) Agterbosch-Kerver 

Weduwe van Johan Agterbosch 

Geboren op 19 september 1913 In Enschede, 
Overleden op 12 april 2004 eveneens In Enschede 

Wij hebben op 16 april van haar afscheid genomen 
tijdens een uitvaartviering In de Josephkerk 

Moeder was een 'Sterke vrouw' In de ware bijbelse 
betekenis van het woord. Een echte moeder, die 
heel haar leven in dienst stelde van haar medemen
sen en speciaal van haar man en kinderen. 

Al Jong moest ze wegens ziekte en vroeg overlijden 
van haar moeder zorgen voor haar eigen broers en 
zussen. Ze trouwde met vader en kreeg snel kinde
ren. In het begin van de ool1og verloren ze er 3 kort 
na elkaar Uiteindelijk kreeg ze de zorg voor 9 kin
deren. Die nam ze graag op zlch. Ze was een gebo
ren opvoedster. Ondanks dat ze het samen financl
eei niet breed hadden, wist zij van niets een feest te 
maken, en ze maakte graag feesten. Verjaardagen 
van de kinderen werden met minimale middelen uit
gebreid gevierd. Verjaardagen van klein-en achter
kleinkinderen werden nooit vergeten. Al de lust/Ums 
van hun huwelijk werden zo groots mogelijk gevierd, 
en altijd was er een aandenken VOOf de kleinkin
deren organiseerde ze o.a. Slnterldaasfeesten. 

En waar er veel waren, kon er altijd wel iemand bij. 
Duitse vtuchtelingeljes, kinderen van mensen in de 
problemen, kleinkinderen als de moeder ziek was; 
alles kon. Ze had graag zoveel mogelijk mensen om 
Zich heen. Ze ging met de hele buurt op woensdag· 
middag wandelen naar het bos en met een grote 
groep op vakantie naar Eibergen op een boerderij. 

Daarnaast was ze tot op hoge leeftijd op allerlei 
gebied actief; deed overal aan mee en had altijd 
haar woordje klaar. 

Dit anes gesteund door een echt geloof en vertrou
wen, vooral in haar idool: Maria. Ze is verschlllende 
keren naar Lourdes geweest en alle kinderen en 
veel kleinkinderen hebben wel een medaiPe of In 
ieder geval een fles Lourdeswater: haar 'Stille 
kracht'. 

Toen eerst haar oudste dochter Ine en kort daarna 
onze vader, waar ze meer dan 63 jaar mee getrouwd 
was, overleed, leek het of ze geleidelijk de zin in het 
leven kwijtraakte. Ze kreeg moeite met haar geheu
gen en dat was juist voor haar, die ontzettend graag 
las en anes bijhield, heel moeilijk. 

Toen ze uiteindelijk naar een verpleeghuis moest 
doofde haar kaars langzaam uit. 

Wij zijn er trots op zo'n moeder, groot- en overgroot
moeder te hebben gehad. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling. 

Haar dankbare kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


