


Dankbaar gedenken we 

JOHANNA ENGELINA AMELINK 

weduwe van Gerardus Antonius Klieverik. 

Ze werd geboren te Lonnckcr op 
27 februari 1913. 

Ze overleed geheel onverwacht op 
29 maart 1 985 te Enschede. 

We deden haar uitgeleide tijdens de 
uitvaartmis in de St. Jozefkerk op 

3 april d.a. v. 
We hebben haar te ruste gelegd op de 

R.K. begraafplaats aan de Gronausestraat. 

Getrouwd op 14 februari 195 2, hebben zij 
en haar man altijd samen gewerkt in de tex· 
tielzaak. eerst in Oldenzaal en daarna in En
schede aan de Oldcnzaalsestraat. Ze wijdde 
zich helemaal aan de zaak en hield ervan te 
tuinieren. 
Totdat haar man, na een ziekbed van vier 
jaar, overleed op 8 augustus 1968, terwijl 
zoon Gerrit nog maar vijftien jaar was. Dit 
verlies is ze nooit teboven gekomen: waar 
ze altijd met zoveel mensen was omgegaan, 
trok ze zich nu terug; en het liefst praatte 
ze met mensen die eenzelfde verlies hadden 

geleden. Ook de verhuizing naar de Laares· 
singel bracht daarin geen verandering. 
Blijde momenten waren het huwelijk van 
Gerrit met Rikyin 1978 en de geboorte van 
haar twee kleinkinderen Lisette en Tim. 
Daar was ze dol op. De regelmatige bezoe· 
ken 's zaterdags fleurden haar dan ook he· 
lcmaal op. 
Zo lang ze kon bezocht ze de Jozefkerk. 
Aan haar geloof had ze veel steun. Nu ze 
zo plotseling door de dood van ons is weg
genomen, mogen we erop vertrouwen dat 
ze het gelukkige leven van God zelf is bin· 
ncngegaan. Daar is ze opnieuw verenigd met 
haar man en met aUen die haar zijn voorge
gaan. 
We blijven haar in ons gebed gedenken. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken allen hartelijk die hun deelne· 
ming hebben betuigd bij de uitvaartdienst 
en de begrafenis van moeder. 

Enschede, 3 april 1985 
Padangstraat 95. 

G. en R. Klieverik 
Lisette en Tim. 


