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Dierbare herinnering aan 

Agnes Scholten 
echtgenote van 

Freddie de Winter 

Agnes werd op 31 maart 1953 te Almelo geboren . 
Geheel onverwacht 1s zij na voorzien te zijn van het 
H. Sacrament der Zieken op 24 april 2000 overleden 
in het ziekenhuis 'Twenteborg' te Almelo. Na een ge· 
zongen Uitvaartdienst op 28 april in de Basiliek van 
de H. Pancratius te Tubbergen, hebben wij haar op 
het parochiekerkhof aldaar ter rusten gelegd. 

Agnes was eigenlijk nooit ziek. zij was een sterke 
vrouw die heel veel aankon. Zij trouwde op 28 juli 1972 
te Almelo met Fredd1e Toen uit het huwelijk Esther 
en Roy geboren werden. was ze een trotse moeder. 
Ze was er in feite altijd voor haar man en kinderen. 
Agnes had een spontaan en hartelijk karakter en stond 
alliJd voor een ander klaar. Toen Esther thuis enkele 
maanden verzorging nodig had, stond ze erop om dit 
allemaal zelf te doen. 
Ze was gek op dieren, heel vaak ging ze met Fredd1e 
naar een ponyconcour, dit was haar lust en leven. 
Uren kon ze naar Sjaak kijken, de pony van Roy, daar· 
naast waren er de hondjes Rakker en Woody die ze 
met veel liefde verzorde. Agnes was heel rustig van 
aard, waar anderen zich druk konden maken zei ze 
dan: 'Doe maar rustig. het komt wel goed'. 

Op de 1 e Paasdag 1s zij in de berging gevallen en 
raa~te zij gelijk in een diepe coma. In het ziekenhuis 
bleek dat zij een zware hersenbloeding had gehad 
en geen kans maakte dit te overleven. 
Op de 2e Paasdag is zij in de middag na de Zieken
zalving temidden van ons allen op de intensive care 
overleden. 

Alle hoop is verdwenen, Agnes zag zelf alllJd wel er
gens een sprankje licht, wi1 zoeken nu dit licht maar 
alles is donker en doods geworden. We hebben nog 
niet de kans gekregen om haar te bedanken en vaar· 
wel te zeggen. Op de dag dat Agnes stierf herdach· 
ten wij de opstanding van Jezus Christus uit de dood. 
We leggen haar in de aarde op de dag dat wij het 
sterven van haar moeder in hennnenng brengen. Dat 
onze Lieve Heer die ons voorging naar de Hemel, ook 
een plaats voor Agnes bereid heeft. 
Lieve Agnes. bedankt voor alles• 

Voor alle blijken van belangstelhng na het plotselinge 
heengaan van mijn lieve vrouw en onze zorgzame 
moeder, zeggen wij u oprecht dank. 

Fredd1e de Winter 
Roy 
Esther en Ben 

Tubbergen. 28 april 2000 
7651 EM Rovernusstraat 17 


