
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Arnoldus Hermanus Kloppers 
In Oldenzaal werd hij 4 december 1901 
geboren. Hij huwde eerst met Johanna 
Maria Kolmschot uit Saasveld. Daarna 
sloot hij te Losser 4 september 1946 
zijn kerkelijk huwelijk met 

Hermina Hendrika Damhuis. 
De slijtage van de ouderdom begon 
zich in zi1n levenspatroon af te teke
nen. Enkele weken verbleef hij in Zie· 
kenzorg te Enschede en ontving er de 
ziekensakramenten. Dinsdag 3 septem
ber 1985 stierf hij nog rustiger dan hiJ 
altijd geleefd had. Op het kerkhof van 
de Maria Geboorteparochie te Losser 
werd hij begraven 6 september 1985. 

Wat een man ! Om jaloers op te wor
den. In alle levensomstandigheden was 
hij volkomen zichzelf: beheerst en vol 
evenwicht. Als u het goed begrijpt : 
geen mens kreeg hem aan het lopen. 
Hij bepaalde ziJn tempo, hij stond 
's morgens vroeg op en werkte de hele 
dag door. In de kelder van de textiel 
fabriek verzorgde hij de garens, als hij 
op de boerderij was, wist hij wat hem 
daar te doen stond. Op 27 -jarige leef. 
tijd durfde hij het aan om met een 

vrouw eén huwelijk te sluiten, die uit 
haar eerste huwelijk reeds 11 kinderen 
had. Uit hun huwelijk werd een doch. 
ter Lena geboren en later voedde hij 
in totaal 14 kinderen op. 
Een kopje koffie, wildzang en bloemen 
gaven hem veel plezier in het leven. 
Overigens willen wij niet vergeten, dat 
deze Herman, soms Arnold genoemd, 
een sterk voorbeeld heeft gegeven van 
zijn geloof. Hij was een zeer trouw 
kerkbezoeker en nu bidden wij, dat hij 
een vaste bewoner mag zijn in de tem
pel van God: de hemel. 
"Er verscheen een groot teken aan de 
hemel". Openb. 11.19 e.v. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven betoond na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
groot- en overgrootvader, betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

H. H. Kloppers-Damhuis 
kinderen, behuwd" klein· 
en achterkleinkinderen. 


