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In ons hart bewaren wij 

AGNES RUPERT 

echtgenote van 
HARRIE EIJSINK 

Zij werd geboren op 1 november 1955 te Haaksbergen. 
Op 20 november 1995 is zij overleden te Hengevelde. Na 
de Uitvaart in de parochiekerk van de H.H. Petrus en 
Paulus te Hengevelde op 24 november, is zij begraven op 
het kerkhof van deze parochie. 

De vakantie in België in 1994 moest onderbroken worden. 
Agnes was ziek. Haar angst was direct al: "Als het maar 
niet zo gaat als met Pa." En velen van ons zijn sinds dat 
ogenblik steeds met de vraag blijven zitten; "Waarom wij 
weer?" 
Agnes was de zesde thuis van een groot gezin. Zij was 
een mama's-kind. Door haar huwelijk met Harrie, had zij 
helemaal een grote familie. Agnes vond dit leuk. Zij was 
lief en attent en hield van kinderen. Chantal, Jurgen en 
Ilse werden geboren en op haar eigen kinderen was zij 
natuurlijk heel trots. 

Agnes was blij, dat zij niet ging werken. Nu kon zij haar tijd 
besteden zoals zij wilde. Zij kon er altijd zijn voor haar 
gezin, maar zij kon ook tennissen, handballen, het vereni
gingsnieuws typen. Zij wilde iedereen wel helpen en haar 
deur stond altijd open. Ze was actief en eerlijk, maar ze 
vroeg ook dat mensen eerlijk waren tegenover haar. 
Agnes heeft veel meegemaakt. Maar uit elk diep dal kwam 
zij weer boven. Deze vechtlust heeft haar steeds gehol
pen, ook vorig jaar. Eerst kon Agnes niet geloven, dat zij 
het zelf was die ziek was. Later deed ze alles om maar 
thuis te kunnen zijn. En hoe ziek zij ook was, te was altijd 
dankbaar voor alles, wat iemand ook voor haar deed. 
De laatste weken heeft zij haar strijd opgegeven. Het klei
ne beetje kracht, dat zij toen nog had, heeft zij gebruikt om 
bewust afscheid te nemen van Harrie en de kinderen. Met 
een goed gevoel over haar leven en met vertrouwen in de 
toekomst van haar gezin, is Agnes heel vredig ingeslapen. 

Agnes, leef nu voor altijd in vrede 
en laat de Eeuwige met Zijn licht en liefde 

jou een plaats geven in Zijn Vaderhuis. 
Agnes, blijf van ons houden en ons helpen, 

ook nu jij gestorven bent. 

Dankbetuiging 
Wij willen iedereen bedanken die tijdens de ziekte en bij 
het overlijden van Agnes ons geholpen en gesteund heeft. 


