
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



"Kom binnen in de vreugde van uw Heer" 

ALEIDA HENDRIKA JAPINK-KLIEVERIK 

weduwe van 

Gradus Japink 

Ze werd geboren in de gemeente Losser 
op 27 maart 1903. Voorzien van het sacra
ment van de ziekenzalving , ging ze van 
ons heen in het verpleeghuis te Denekamp 
op 6 oktober 1988, op de leeftijd van 85 
jaar. De uitvaartmis werd gehouden in de 
Mariakerk te Oldenzaal, waarna haar li
chaam werd bijgezet in het graf van haar 
man op de begraafplaats te Oldenzaal op 
11 oktober. 

Ze was de oudste van de 8 kinderen, die in 
de Eekte, in de wijk Berghuizen , het gezin 
Klieverik vormden; ze was trots op - met 
een bijbelse term - haar eerstgeboorte
recht. In 1933 vestigde ze zich met haar 
man aan de Enschedesestraat, waar ze 
samen de moeilijke jaren voor de oorlog, 
maar ook de betere tijden na de oorlog 
doorbrachten ; helaas bleef hun huwelijk 
zonder kinderen . Maar zelf heeft ze veel 
geholpen, wanneer familieleden op haar 
een beroep deden, met name na de ge
boorte van een kleine. 

Ze was een hartelijke vrouw, bij wie ieder
een zich welkom voelde. Ze stond bekend 
om haar markante uitspraken , waarbij ze 
duidelijk voor haar mening uitkwam. Bij 
de vele veranderingen bleef ze gehecht 
aan het oude, want ze zei: "Zo heb ik het 
geleerd, zo ga ik er mee door". 
Diepgelovig, vond ze veel steun in het ge
bed tot God , maar ook Maria had een 
warm plaatsje in haar hart, die ze elk jaar 
in Kevelaer bijzonder vereerde. Ze ging 
trouw en graag naar de kerk, waarbij ook 
de parochie altijd op haar medeleven kon 
rekenen. 
Op de dag dat ze samen 53 jaar getrouwd 
waren , ging haar man door de dood van 
haar heen . Ook haar gezo·ndheid ging 
achteruit, zodat ze in het ziekenhuis en 
daarna in Denekamp werd opgenomen . 
Daar heeft ze een goede verzorging ge
had en vaak bezoek, waarvoor ze bijzonder 
dankbaar was; ze voelde zich gelukkig, 
als ze weer naar de kapel was geweest. 
Ze heeft haar leven toevertrouwd aan de 
veilige handen van God . Moge Hij haar 
leiden naar zijn Koninkrijk. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte 
en na haar overlijden danken we u van 
harte. 

De Familie 


