
Een kleine herinnering aan 

Klazientje Callaars 

Zij werd op 1 juni 1938 te Utrecht geboren. Als 
kind vond zij samen met twee zusjes een gastvrij 
thuis bij de familie te Braake Kwartweg in Voor
Beltrum. Zij hadden het er heel goed. Na meer
dere ernstige ziektes overleed zij in de morgen 
van donderdag 7 september thuis te Groenlo. De 
dienst ten uitvaart vierden wij op 11 september 
2000 in de parochiekerk van de H. Calixtus. •n de 
verwachting van de verrijzenis ten leven namen 
wij daarna afscheid in het crematorium Slangen
burg nabij Doetinchem. 

Klazientje deed haar naam eer aan: klein was ze, 
klein van stuk, klein in de gaven waarmee zij door 
het leven moest, klein in de eisen die zij aan het 
leven stelde. Maar groot was zij in haar kleinheid 
en broosheid, groot in het lijden dat op haar 
levensweg zo vaak haar deer werd. 
Zij beleefde haar goede en slechte dagen bij de 
familie te Braake, vooral ook met Antoon en Cato 
die voor haar als een broer en zus waren. Zij kon 
er niets ~ert.eerd doen. Tot aan hun overlijden 
deelde ZIJ het leven met hen. En dankzij de hulp 

en aandacht van haar familie kon zij zich ook 
daarna goed handhaven. Het zat haar niet mee 
op haar levensweg, op vele manieren kreeg zij 
van het leven te lijden. Maar Klazientjevond alles 
goed en aanvaardde alles. Zij was gek op haar 
hondje Tommy, waarmee je haar vaak zag wan
delen. Zij was dankbaar voor het bezoek en de 
aandachtdie zij kreeg. Zwaardoor ziekteen lijden 
getroffen ontving zij in geloof de ziekenzalving. 
En hoewel zij nog zo graag wilde leven en wij haar 
eigenlijk nog niet konden missen, is zij toch in 
vrede van ons heengegaan. Wij gunnen het haar 
dat zij uit haar Jijden is verlost en bidden de 
Eeuwige dat zij voor altijd groot mag zijn bij Hem. 

Vooruwbelangstelling en meeleven in haar leven 
e~ tijdens haar ziekte, voor de hulp en de zorg die 
WlJ van vele kanten mochten ontvangen, zeggen 
wij u hartelijk dank. Het deed ons goed om te zien 
dat Klazienlje een mens was om van te houden. 

Haar familie. 


