
Omringd door goede medische, 
verpleegkundige en verzorgende 
hulp, en door de samenspraak met 
zijn kinderen kwam hij tot zijn le
venseinde. We hadden hem al tijdig 
in een Eucharistieviering gezalfd 
met de olie der zieken en aan Gods 
hand overgelaten. Nu moge hij, de 
trouwe boekhouder. ervaren dat 
God zelf er geen boekhouding op 
na houdt, maar alles aanzuivert 
wat nog mocht ontbreken. 

Zo moge hij leven volgens het 
woord van Christus: ,,Wie in Mij 
gelooft, zal leven, al is hij ook 
gestorven". 

Neem dit prentje als herinnering 
aan hem en als teken van dank
baarheid voor uw medeleven, uw 
gebeden en uw aanwezigheid. 
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In dankbare herinnering aan 

ANTOON KLEIJBERG 

geboren te Hengelo (G.) op 19 
november 1886, gestorven te Ter

. borg op 9 oktober 1974 en begra
ven aldaar op 12 oktober. 

Het grootste deel van zijn leven 
bracht hij door in Winterswijk. Daar 
begon hij in 1916 zijn huwelijksle
ven met 

MARTHA KÖSTER 

Na haar dood in 1929 vond hij tot 
geluk van hemzelf en zijn beide 
kinderen 

BERTHA KÖSTER 

bereid om het huwel ijk voort te 
zetten. 

Hieruit werden nog twee kinde
ren geboren. Hij gunde het haar 
dat ze eerder stierf dan hij, in 1971, 
zodat ze niet alleen hoefde achter 
te blijven 

In een leven van zeer hard wer
ken , vol toewijding voor zijn gezin 
en vele anderen, werd hij gelou
terd. De zorgen en enkele trieste 
ervaringen in zijn leven lieten in 
hem geen lidteken achter. Hij was 
dankbaar en een man van tevre
denheid, met een sereen karakter. 
Alleen wanneer hij zijn persoon in 
het nauw voelde gedreven of wan
neer hij geen kans zag finantieel 
de eindjes aan elkaar te knopen , 
kon hij kortstondig driftig of bedis
selend tegenover anderen optre
den. 

Die tevredenheid wortelde eigen
lijk in zijn eenvoudig ongecompli
ceerd geloof. Naar zijn eigen zeg
gen is God altijd goed voor hem 
geweest. " Ik mag "onze lieve Heer" 
wel dankbaar wezen", zei hij vaak. 

Zo groeide hij verder tot hoge 
ouderdom. De laatste jaren zei 
men vertederd "die vriendelijke 
mijnheer Kleijberg ". 


