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Dankbaar denken wij terug aan 

Agnes Kaptein Zwiers 

echtgenote van 

Bennie Kaptein 

Geboren te Rossum op 1 juni 1939 en overle
den op 21 april 1995 te Enschede. 
Voorzien van het Sacrament der Zieken en be
graven op het kerkhof te Rossum op 25 april 
1995. 

Onze dank gaat uit naar iedereen die ma en de 
familie gesteund heeft tijdens haar ziekte en het 
overlijden. 

Bennie Kaptein en de kinderen. 

"Je gaat niet dood, 
je bfijft leven in gedachten van anderen''. 

Ma, we dachten dat je gezond oud zou worden 
en dat wij nog vele jaren van jou zouden genie
ten. Door jouw vele bezigheden genoot je intens 
van het leven, de dag begon vaak vroeg omdat 
je een druk programma had. 
Naast de huiseliJke bezigheden'had je vele ac
tiviteiten waar je veel plezier aan beleefde; het 
wandelen in de natuur, het wijn maken (en proe
ven), sporten en muziek maken met de dames
kapel waren belangrijk voor jou. 
Je optimisme en levenslust hadden grote invloed 
op ons gezin. Je stond altijd voor ons klaar en 
gaf ons vaak goede raad. Aan ons de keus wat 
wij met deze adviezen deden. Ook in de toe
komst zal deze raad ons nog QOed van pas ko
men. Want zoals jij vaak zei: Ik ga niet dood, 
ik blijf in jul lie gedachten verder leven." 
Toen jouw ziekte bekend werd stond je midden 
in het leven. In vier maanden tijd moest je alles 
opgeven. Je hebt het op een niet te beschrijven 
manier gedragen. Tot het laatste moment bleef 
je opgewekt en was daardoor een grote steun 
voor ons en jouw omgeving. Door deze opge
wektheid kwamen famil ie en vrienden vaak op 
bezoek. 
Ma, je hebt jouw ziekte moedig gedragen en nog 
moediger heb jij afscheid van ons genomen met 
de woorden: " Bedankt voor alles, niet huilen , 
want voor jullie gaat de zon weer schijnen". 


