


1 n dankbare herinnering a.1r 

Agnes Horst-Snuiverink 
echrgenore \'an Henk Hom 

17 tchnuri 19~~ 19 tè:brum 200.~ 

Als em bonte l'luuler grdragm door de U'ind 
Dartelend Ol'rr een l'eM met duizenden bloemm 
Rij it•dm bloem bleefje even hangen 
Die kreeg d,111 je toegewijde aandacht 
Om tlaan111 weer wu1r de volgnule re gaan 
Op vult naJ1r rm nieuw avontuur 
Lo u·ml het hrle 1dd b=chr 
!mem t'tlt'k11d. ruikmd. proevend m /n.,.11d 
Tord.11 lw tijd uomi 11a.1r em ander 1'(/d Il' g.11111 
,\fet 11og mooierr bloemen, nog mnoil'T'l' kleuren 

m 11og heerlijker grorr11 
1'/i~ maar leklrer ''"dn; lieve vlimler 
\flj 1·/iegm 111 galadwn met je mee 

D.1g lin'f 1./111dn: 

Mcr bovcn,la;111d gedidu willen wij aange,en hoe Agnes in 
het leven Mond: bdang>tdling voor iedereen, enorm sociaal 
bewogen en voor de duvel nier bang. Al op 23 jarige kef~ 
tijd ging 111 in 1 ?50 in haar eenrje Henk achterna naar het 
toenmalige: Ncdcrl.tnd' Indië waar hij een jaar eerder voor 
langere periode naar toe was vertrokken. 
7,c;s weken alk1:n op l'en ~'Tote stoomboot. voor dk ujd een 

enorme onderneming. Lenm.t.tl terug in 'Jederland 
moesren de puinhopen van de oorlog weer opgehouwd 
worden en lieren ze: twee huiien aan de \ 'eldkamp,rr;ur 
herbomwn. T n 1 ?51 wcrd h.iar eem won Gerard gehoren 
gevolgd door Ab in 1952 en Paul in 1 ?58 .. \1 sp<x:di~ 
raakte lf: bcirokkcn bij d.: wd1ijmzorg \'all de Si. Jam paro· 
chic. :\1enig nicu\\C p.1s1oor. bpel.ian en mi~icna;i"' wer· 
den door haar \"<lil cigengema<tkte kleding voonien 
Jarenlang hebben 71! verre rc:ÏL<:n gemaakt resamen mer de 
men malig kapelaan 1 loogd1oom waaronder een reis naar 
Rome. Ook op 'P<>rtief gebit·d wist ze de laame 30 jaren 
haJC vrouwtje cc \tJan: menig tennisser en rennisstc:r hedt 
ájdens wedstrijden en uxrnooien in het gravel m<.><:trn bij· 
ten, want verliezrn was er hij Agnes niet bij. 
Tijdens de Ke ..... tdagen ,-an 2001 werd :\gnes 'rij plor'Cling 
gerroffen door een ern,cige ziek1e. Danbij haar enorme 
wilsktachc en dooru:ning.,«·m1ogen \\Îsr zij deze ziekrc ce 
boven te komen. Tod1 is Agnes nooir meer hdemaal dc 
oude ge" orden: de tid..ic had haar licharndijk lt\ ttl 
gesloopt. 
Haar groome wens is Jltijd gewcest om haar familie om 
zich heen re hehben. /,o ook zondag 16 tèbruari jl. Ter gele· 
genheid van heider veqaJCdagc:n heeft zij - naar nu blijkr -
de laatste familiedag kunnm organiseren. 

Wij hopen van ham~ dar Agnes op de plaats waar 1ij nu 
ongetwijfeld \Crblijft haar verdiende rust La! ' inden. 

Fam. Ho"r 


