
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA MARIA DEGEN 

weduwe van Johannes Klieverik. 

Zij werd geboren te Weerselo op 26 maart 1916. 
Na een kort ziekbed is zij gestorven in het 

R.K. ziekenhuis te Oldenzaal op 
6 februari 1989. 

De plechtige uitvaart vond plaats vanuit de 
St. Antoniuskerk te Oldenzaal op I 0 februari 
d.a.v., waarna de crematie volgde te Usselo. 

Het sterven kwam nog onverwacht, 72 jaar is 
zij geworden. 
Zij was niet onvoorbereid. Met de Kerstdagen 
zei ze al: "Neem de kerststal maar mee, ik haal 
de volgende keer niet meer." 
Door haar handicap met spreken vanwege een 
hersenblocding werd zij vaak verkeerd begre
pen. 
Vóór haar trouwen hielp zij vele jaren in het 
gezin van haar broer, waar zij vaardig was met 
draad en naald. Al te vroeg moest zij toen haar 
dierbare man afstaan. 
Toen kwamen er moeilijke tijden. Het leven 

heeft haar niet gespaard. Toch bleef zij opge
wekt en blij van hart vanuit een diep geloof. 
Reeds 12 jaar geleden kwam zij in het bejaar
dencentrum de .,Mariahor·, waar zij haar eigen 
plekje had. Zij was dankbaar voor de goede 
verzorging en voor alle kleine attenties van de 
familie en de medebewoners. 
Ook wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor 
ons betekend heeft. 
Als gelovige mensen weten wij dat niet de dood 
het laatste woord heeft, maar het leven: dat is 
de Blijde Boodschap die Jezus ons gebracht 
heeft. Moge de goede God haar nu belonen 
voor al het goede dat zij heeft gedaan. In dank
bare herinnering zal zij bij ons voortleven. 
Steeds heeft zij haar vertrouwen gesteld in Moe
der Maria. Als een echte Moeder zal Maria haar 
nu vcrwelkomen bij God thuis. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij het 
overlijden van onze lieve tante en schoonzus
ter, betuigen wij U onze oprechte dank. 

De familie. 

Oldenzaal, I 0 februari 1989. 


