


Ter dankbare herinnering aan 

Hendrika Geertruida Klieverik-Egbers 

• 3 oktober 1901 t 11 juni 2002 

weduwe van 

Johannes Hendrikus Klieverik 

Rika Egbers werd op 3 oktober 1901 geboren in Zuid-Berg
huizen. Ze groeide op in een gezin met twee oudere zussen en 
twee jongere broers op een boerderij in de Eekte. Op jonge 
leeftijd werkte ze al in de textielfabriek van Gelderman in 
Oldenzaal. Later ging zij in betrekking in Ootmarsum. In februari 
1939 trouwde ze met Jan Klieverik. Uit hun huwelijk werden 3 
dochters geboren, Truus, Riky en Lies. Vader Klieverik was toen 
getouwbaas bij Gelderman, terwijl moeder Klieverik-Egbers 
zorg droeg voor het huishouden. Overdag was ze gewoonlijk 
aan het werk in haar huis aan de latere Elsmorsweg te Oldenzaal 
of in haar tuin, terwijl ze 's-avonds graag een kaartje legde met 
haar zus en buurvrouw Marie. Toen haar dochters opgroei
den, kwamen er 3 schoonzoons in haar leven: Frits Rorink, 
Gerard Oude Velthuis en Henk Olde Keizer. 
Na het huwelijk van Lies en Henk in 1971 gingen zij bij hun 
(schoon)moeder en -vader wonen. In deze periode van moe
ders leven werden tot haar vreugde de in totaal 6 kleinkinde
ren geboren. Ze was verknocht aan haar omgeving, haar fami
lie, vrienden en kennissen, maar ook aan haar tuin, vee, dui
ven en kippen. Vlijtig heeft ze voor de hele familie gebreid. Ze 
had belangstelling voor de gebeurtenissen in de wereld. Vooral 
door de komst van de televisie werd haar blikveld verruimd. Ze 
keek graag naar het journaal of naar voetbal. Aandachtig las 

ze de krant, maar ook minder serieuze bladen. 
Onze moeder en oma is de grootste tegenslag in haar leven, 
het plotseling overlijden van haar echtgenoot op 15 februari 
1982, goed te boven gekomen. Moeder was een sterke vrouw, 
die zeer direct kon zijn in haar mening. Zij bleef toen ze we
duwe was geworden gewoon doorgaan met haar dagelijkse 
beslommeringen. Haar eenvoud sierde haar. Pas op zeer ge
vorderde leeftijd moest zij zich schikken in het gegeven dat 
haar leven zich meer en meer in haar voorkamer afspeelde. 
Reikhalzend werd uitgekeken naar bezoekjes van kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Daarbij was ze een 
vrouw met een sterke geloofsovertuiging. Als regelmatig 
kerkgangster waardeerde zij het zeer dat, toen ze niet meer 
naar de kerk kon, de pastoor bij haar thuis kwam. De kerkradio 
was gedurende de laatste jaren van haar leven een grote steun. 
Zo bleef ze ook op de hoogte van lief en leed in haar parochie. 
Onze moeder, oma en oud-oma heeft de leeftijd van de aller
sterksten bereikt. Met name door de goede zorgen van Lies en 
Henk kon haar grote wens om thuis te blijven wonen in vervul
ling gaan. De laatste jaren waren echter niet gemakkelijk. Op 
11 juni 2002, op de leeftijd van 100 jaar, is ze na een kortston
dig ziekbed en voorzien van de laatste sacramenten thuis in 
haar vertrouwde omgeving overleden. 

Rust in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling bij het over
lijden van onze lieve moeder, oma en oud-oma, zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 


