
Ter dankbare herinnering aan 

Maria Geertruida Josephina 
Klieverik 

sinds 15 april 1980 weduwe van 
Gerhardus Franciscus Vos 

Zij werd geboren te :...Osser op 3 maart 1911. 
Voorzien van het Sacrament der Zieken 
overleed zij te Oldenzaal in het Bejaarden
centrum "Mariahof" op 13 december 1992. 
Op 17 december hebben wij afscheid van 
haar genomen tijdens de H. Eucharistieviering 
in de H. Antoniuskerl< te Oldenzaal, waarna 
de crematie te Usselo. 

Een lieve moeder en oma Is van ons heenge· 
gaan. Onverwacht was het niet. Enkele dagen 
tevoren had zij nog heel bewust het Sacrament 
der Zieken ontvangen; zelf bad ze mee om
ringd door haar dierbaren. Op de zondag
morgen kwam het einde. 
Een voltooid en vruchtbaar leven kon ze in 
Gods handen leggen. Ondanks ons verdriet 
om dit afscheid voorgoed, zijn we dankbaar 
voor de fijne herinneringen aan haar leven. 
Zorgzaam en met liefde zette zij zich in voor 
haar man en kinderen. 

Ook buiten haar gezin liet ze anderen delen in 
haar talenten. Zo was zij jarenlang penning
meester van de Bejaardenbond. Ook in de 
jaren van haar verblijf in de "Mariahof' bleef zij 
aktief en behartigde naar vermogen de be
langen van de bewoners. 
Zij was een vrouw die recht door zee ging en 
durfde te zeggen waar het op stond. Door 
haar diep en eenvoudig geloof liet zij zich niet 
gauw uit het veld slaan. Pijn en lijden bleven 
haar niet bespaard, maar haar sterke wil bleef 
ongebroken, haar geloof onwankelbaar. 
De goede God op wie zij bouwde zal haar nu 
bij de hand nemen en haar aan het einde van 
haar levensweg brengen tot het eeuwig licht, 
waar zij nu rust en vrede vindt. 
Moeder, oma, wij zullen U missen. We blijven 
aan U denken in ons gebed en wij danken U 
voor uw voorbeeld. Bedankt voor alles en dat 
is heel wat. 

Voor uw meeleven na het overlijden van moe
der en oma, betuigen wij U onze hartelijke 
dank. 

de Familie 

Oldenzaal, 17 december 1992 


