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Wil in dankbaarheid gedenken 

Christina Jozephina (Jo) Kloppenbörg 

Geboren te Lonneker op 22 maart 1914. 
Sinds 23 maart 1987 weduwe van 

Petrus Jacobus Kerkhof 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken in de 
vrede van Christus overleden te Enschede op 13 
juli 1993. Met een plechtige Eucharistieviering in 
de kapel van 't Dr. Ariënstehuis te Glanerbrug 
hebben w e op 16 juli afscheid van haar geno· 
men. 

Het leven van onze lieve moeder en oma is ge
heel gekenmerkt door zorgzaamheid voor haar 
gezin. 
Nooit iets eisend voor zichzelf heeft zij zich to· 
taal weggecijferd voor vader en ons, haar kinde· 
ren. 
Als moeder had zij een groot verantwoordelijk
heidsgevoel. Haar enige levensdoel was: haar 
kinderen op hun bestemming te krijgen. 

Later kon ze al wat genieten om met vader naar 
de camping te gaan in Buurse of wat dagen door 
te brengen bij een van de kinderen. 
Niet alleen haar kinderen betekenden alles voor 
haar: ook haar kleinkinderen lagen haar bijzon
der na aan het hart. 
Haar eenvoud sierde haar. 
Haar blijvende angst om niemand tot last te zijn 
maakte het leven voor haar wel eens wat moei
lijk. 
Maar tegelijk bleef zij erkentelijk voor iedere blijk 
van meeleven van kinderen, kleinkinderen en an
deren. 
Zij was een diep gelovige vrouw, die bij het afne· 
men van haar krachten steeds meer haar rust 
zocht in het gebed en in de sakramenten om ver
trouwvol toe te leven naar God en de eeuwig
heid, waarop zij vertrouwde. 

"Heer God: wij danken U voor alwat onze lieve 
moeder en oma ons heeft meegegeven door 
haar leven van liefde en zorg, haar leven van 
eenvoud en geloof. 
Wil haar nu opnemen in de eeuwige vreugde, 
waarnaar zij zo rusteloos, maar tegelijk ook zo 
hoopvol heeft uitgezien". 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter ge
dachtenis aan onze moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 


