
In de vrede van Christus rust 

AGNES SCHREVEN 

ZIJ za11 het levenolicht in Winssen op 21 janu· 
ari 1962. Een tragisch ongeval deed dit jonge 
leven eind,gen op 5 juni 1979. Op 8 juni ver· 
trouwden wij haar jonge lichaam toe aan de 
aarde in Wamel en legden wij haar neer m de 
handen van de levende God. 

t 
Agnes. Je plotselinge heengaan heeft ons allen 
diep geschokt. Wij begrijpen nog niet dat we 
je hier nooit meer terug zu llen zien. 
Met Christus roepen wij uit: Mijn God, mijn 
God, waarom hebt Gij mij verlaten. maar met 
Christus proberen wij ook te bidden: Heer niet 
mijn wil geschiede. maar de uwe. 
Agnes. we zullen (e heel erg missen. Je was 
altijd erg blij en opgewekt. Je was gezegend 
met een bepaalde hand1Qheld, waarmee je zo 
gemakkell.Jl< alles kon oplossen 
Frank en vrij durfde je alles aan en kon ge· 
makkelijk contact leggen met anderen. En dan 
die spontane hulpvaard1qheld. Altijd kon men 
een beroep op je doen. Nooit was iets te veel. 
Aanes. Je leven was maar kort, maar je hebt 
wel zeer intens geleefd. als het ware tot op 
de bodem uitgebuit. Zorgeloos als een kind 
hebt Je van het leven genoten onder Gods 
genadevolle aanwezigheid. 
Agnes. we missen Je heel erg, maar ons troost 
de gedachte, dat Je gelukkiQ was bij ons. En 
we geloven, dat Je nu in God de eeuwige vrede 
en vreugde gevonden hebt. Bid voor ons en 
help ons in ons groot verdriet. 

Onverwacht stonden wij voor een zeer zwaar 
verdriet. Uw medeleven met ons In die moei· 
luke dagen en vooral ook na het overlijden en 
bij de begrafenis of op do vooravond daarvan. 
waren voor ons een grote steun, daarvoor onze 
oprechte dank. 
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