


Moeder zijn Is a/19s geven, 
zorg en lijden, liefde en leven. 

Haar hand die zwaaide als we gingen 
zijn herinneringen aan ons mam 

die voor altijd afscheid van ons nam. 
Moeder 

In liefdevolle herinnering aan 

Clara Anna Kloppenborg - Hoge 

echtgenote van Johannes Kloppenborg 

Zij werd geboren op 12 augustus 1926 in het 
Duitse Heelt Opgegroeid In een boerengezin van 
tien kinderen tijdens de donkere crisis- en oor
logsjaren, kenmerkte haar leven zich door hard 
werken en dienstbaarheid. 
Op 30-jarige leeftijd trouwde zij met pap en V8f'
huisde naar de Voortmansweg In Enschede, hier 
hebben ze 42 jaren lief en leed gedeeld. 
In het begin speelden de andere taal en cultuur 
haar nog parten. Ze begon echter haar sociale 
netwerk op te bouwen, hierbij denken wij aan het 
vrouwengilde en haar vrijwilligerswerk in "De 
Kleyne Vaert". 

ünd8f'tussen kwamen de drie kinderen op eigen 
benen te staan. Ze kreeg meer tijd om te genieten 
van haar liefhebberijen zoals het vele naai- en 
handwerk en het mooi houden van de tuin. 
Het krijgen van de acht kleinkinderen vervulde 
haar met grote vreugde. Ze was de spil in het 
gezin die veel warmte uitstraalde en zorgde dat 
het huis aan de Voortmansweg altijd open stond 
voor anderen. Toen zij vorig jaar besefte dat ze 
niet meer beter zou worden zocht ze tr00&t bij 
Maria, van haar bedevaarten naar Banneux 
kwam ze met vrede in het hart terug. Graag wilde 
ze tot het einde toe lhuis blijven, en hier is ze 
temidden van haar dierbaren, vredig Ingeslapen. 
Haar diepe geloof in een betef leven hierna heeft 
haar gesterkt in deze moeilijke lijd. 

Vele goede en dankbare herinneringen aan haar 
zullen we in ons hart meedragen. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens haar 
ziekte en overlijden zeggen wij u allen hartelijk 
dank. De stichting Leendert Vriel willen wij hierbij 
zek8f' niet vergeten. 

J . Kloppenborg 
Kinderen en kleinkinderen 
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