
De laatste drie weken ging het snel minder met 
Bernard. Op woensdagmorgen 24 mei werden Annie 
en de kinderen opgeroepen, Bernard was ernstig ziek. 
Na een dag en nacht bij hem gewaakt te hebben is hij 
op Hemelvaartsdag 25 mei 2006 's-morgens om kwart 
over negen rustig ingeslapen in het bijzijn van zijn 
vrouw Annie en hun oudste dochter AnneMarie. 

Toen herkenning overging naar het niet weten. 
Jij je woorden niet meer kon zeggen 

of was vergeten. 
Konden wij jou alleen nog met liefde omringen 

en genieten van een gebaar, een lach, 
de eenvoudige dingen. 

Voor uw aandacht en medeleven in deze voor ons 
moeilijke dagen danken wij u. Een speciaal woord van 
dank aan verpleeghuis Gereia waar Bernard liefdevol 
verzorgd is. 

Annie Klieverik - Wolbert 
Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 

In dankbare herinnering aan 

Bernardus Antonius Klieverik 
Bernard 



Hij werd geboren op 26 september 1918 te 
Losser als een zoon van een kleine boer. Als een 
gezonde boerenzoon moest hij al gauw zijn ziekelijke 
vader helpen op de boerderij. Dit zou hij tot aan de 
oorlog doen. Na de oorlog werd hij gevraagd om in 
dienst te treden bij de Douane, iets waarop hij zijn 
hele leven trots is geweest. 

Als 13-jarige jongen leerde hij zijn 
buurmeisje Annie Wolbert kennen. Hiermee trad hij op 
4 februari 1948 in het huwelijk. Het jonge paar 
vestigde zich in Noord Deurningen, alwaar hun eerste 
drie kinderen ter wereld kwamen. In 1952 werd er 
verhuisd naar Denekamp. Hier werden nummer vier en 
vijf geboren. In 1959 verhuisde het gezin naar Nieuw 
Schoonebeek en werd de jongste telg geboren. 
Coevorden werd de laatste standplaats van zijn 
werkzame leven. De kinderen hebben hem acht 
kleinkinderen geschonken waar hij veel van hield. Hij 
had tot het laatst toe grote interesse in hen. Ook heeft 
hij vijf achterkleinkinderen gekregen waarvan hij zei; 
" Wat een mooi spul he ". 

Tuinieren was zijn hobby. Vele uren bracht 
hij dan ook door op zijn volkstuin in Coevorden. 
13 Jaar lang is hij koster en tuinman geweest van de 
Willibrordus Parochie te Coevorden. 

Nadat zij hun 50-jarig huwelijksfeest gevierd 
hadden, jaren waarin zij zeer gelukkig ziijn geweest, 
kwam voor hen ook een zeer moeilijke tijd. In 
augustus 1998 kregen zij het bericht dat Gerard, hun 
jongste zoon die in Amsterdam woonde, overleden 
was. 

Dit voorval heeft hen beiden zeer zwaar aangegrepen. 
Daarbovenop kregen zij in november 2002 de trieste 
mededeling dat hun schoonzoon Luuk, de man van 
Agnes was overleden. Erbovenop gekomen zijn geen 
van tweeën. In hun verdere leven heeft dit een zeer 
grote rol gespeeld. 

Onverwachts zijn beiden weer 
teruggekomen in hun geboorteplaats Oldenzaal. De 
aanleiding was een droevige. De laatste jaren liet 
Bernards geheugen hem steeds in de steek en was hij 
volkomen afhankelijk van Annie, totdat zij begin 2005 
een lichte hartinfarct kreeg en opgenomen moest 
worden in het ziekenhuis. Bernard en Annie werden na 
ruim 57 jaar huwelijk wreed uit elkaar gehaald. Eerst 
werd hij opgenomen in Borger. Annie herstelde in 
Coevorden. Na een ingeving van zijn twee middelste 
dochters die in Oldenzaal wonen, zijn beiden alsnog en 
wel zeer spoedig in Oldenzaal terecht gekomen. 
Bernard op 3 mei 2005 in Gereia en Annie half april 
2005 in de Scholtenhof. Dit laatste jaar is echter wel 
het allermoeilijkste jaar van hun leven geweest. 
Bernard was zich er terdege van bewust waar hij zat. 
Hij voelde zich opgesloten. In de moeizame 
gesprekken die we met hem hadden maakte hij ons 
duidelijk dat dit voor hem zo niet hoefde. 

Toch waren er ook goede momenten in het 
laatste jaar. Vooral de ontmoetingen tussen Bernard 
en Annie als ze door hun kinderen bij elkaar werden 
gebracht in Gereia of in de Scholtenhof. Je zag hun 
gezichten stralen en de tranen vloeiden. 


