
t 
Dankbare herinnering aan 

Mien Oude Hilberink 

weduwe van Hendrik Klieverik 

Zij werd geboren op 19 april 1911 te Losser 
en overleed in Oldenzaal op 18 december 
1992. Op 22 december d.a. v. is voor haar de 
H. Mis van Requiem gehouden in de basiliek 
van de H. Plechelmus. Daarna volgde de 
crematie in Usselo. 

De over1edene was een opgewekte en le
venslustige vrouw met wie iedereen graag te 
doen had. 
Zij was een goede en zorgzame echtgenote 
voor haar man, met wie zij een gelukkig hu
welijksleven heeft gehad van 55 jaren. Voor 
haar zoon en dochter is zij altijd een goede 
moeder geweest en voor haar drie kleinkin
deren van wie zij zielsveel hield, was zij een 
schat van een oma. Graag was zij in gezel
schap van familie en goede bekenden en zij 
kon zich echt verheugen op 'n feestje of 'n 
gezellig samenzijn. 
Het plotselinge overlijden van haar man twee 
jaren geleden, betekende voor haar 'n ~aar 

verlies. Het leven had voor haar gevoel veel 
aan betekenis en glans ver1oren. Daarbij kwam 
ook nog dat zij vaak lichamelijke pijn te ver
duren had. Ondanks haar levenslust was de 
dood voor haar geen schrikbeeld. In stilte 
hoopte zij, dat het haar net zo zou vergaan als 
haar man, als de tijd daartoe gekomen was. 
Haar wens Is In vervulling gegaan. Heel on
verwacht is zij overleden ln haar kamer in het 
verzorgingshuis "De Molenkamp" waar zij in 
de maand september van dit jaar was opge
nomen. 
Zij laat een leegte achter bij haar kinderen en 
kleinkinderen, die haar zo graag even 'n be
zoekje brachten. 
We zullen aan deze lieve en dankbare vrouw 
'n fijne herinnering behouden en we geden
ken haar in ons gebed. 
Moge zij rusten in vrede 1 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze lieve moeder en oma 
danken wij U hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, 22 december 1992 


