


Met grote dankbaarheid denken we terug 
aan 

ALEIDA JOHANNA KLIEVERIK 

weduwe van 

HENDRIKUS OLDE DAMINK 

Zij werd te Losser geboren op 1 apri 1 
1890 en is na het ontvangen van het 
sacrament van de zieken in Oldenzaal 
overleden op 24 januari 1980. Vanuit 
de Maria - kerk hebben we haar begra
ven op het kerkhof te Oldenzaal. 

Tien jaar na haar man is zij op de leeftijd 
van de aller-sterksten gestorven. Bijna 
zestig jaar is zij getrouwd geweest en zij 
was met haar man en kinderen zeer 
gelukkig. Geen wonder dat zij een grote 
belangstelling had voor het wel en wee 
van haar kinderen en klein-kinderen. Zo 
schreef zij iedere week een brief naar 
haar zoon en diens vrouw in Canada en 
vond zij het fijn wanneer zij enige 
weken in Nederland overkwamen. Zij 
was een echte gezelschaps - mens, zodat 
zij heel vaak famil ie en kennissen om 
zich heen had. 

Omdat z ij een groot geloof en een sterk 
gods-vertrouwen kon zij de moeilijk
heden in het leven goed verwerken, voor
al toen de gebreken van de ouderdom 
zich lieten voelen. Iedere week ontving 
zij de H. Communnie thuis, toen zij niet 
meer naar de kerk kon. Een weldaad was 
het voor haar, dat zij jaren lang door 
zoveel zorg en toewijding van haar 
kinderen werd omgeven; in het bijzonder 
van haar dochter Lien, die haar dag en. 
nacht ter zijde stond. Ongetwijfeld zal 
Maria, die de patrones van haar par och ie 
is en ter ere van w ie z ij meer dan vijftig 
keer op bedevaart naar Kevalaer is 
geweest, haar begeleid hebben tot Jezus, 
Jezus heeft gezegd: ., In het huis van 
mijn Vader is plaats voor velen. 

Voor uw deelneming, na het over lijden 
van onze lieve moeder en oma, danken 
wij U hartelijk. 

Kinderen en klein-kinderen. 

Oldenzaal, januari 1980. 


