
Dankbaar gedenken wij 

FREDERIKA ELISABETH VAGEVUUR 

weduwe van Henricus Klappe. 

Zij werd geboren te Enschede 
op 29 april 1912 

en overleed aldaar, na een liefdevolle 
verzorging in verpleeghuis "de Cromhoff" 

op 7 maart 1996. 

Zij zal in onze herinnering blijven voortleven 
als een lieve en zorgzame moeder en oma. 
Gedurende38jaarheeftzijliefenleedgedeeld 
met haar man, onze vader en opa, die ze in 
1975 door de dood verloor. Zijn plotselinge 
dood, nu 21 jaar geleden, bracht zo'n grote 
leegte in haar leven dat deze, ondanks het 
medeleven van ons, haar kinderen en klein
kinderen, met wie ze zich sterk verbonden 
voelde, niet te vullen was. 
Uit haar huwelijk werden 7 kinderen geboren. 
Twee van hen heeft ze door de dood moeten 
missen, Jacoba op zeer jonge leeftijd, en 
Christiaan toen hij 45 was. Christiaan, die 
zijn leven lang een bijzonder zwakke ge
zondheid heeft gehad, heeft zij altijd met 
enorm veel liefde en zorg omringd. Hij was 

altijd in haar gedachten en zijn ziek zijn heeft 
haar heel veel pijn en verdriet bezorgd. 
Onze moeder en oma kwam uit een gezin 
van 9 kinderen, waarvan zij en haar zus 
Femie, die in Australië woont, als enigen nog 
over waren. Zij zouden elkaar na 13 jaar 
eindelijk weerzien op 29 maart a.s. Zij keken 
beiden vol verlangen en ongeduld naar dit 
weerzien uit. Helaas heeft het niet mogen 
plaatsvinden. 
Na 9 jaarverbleven te hebben in verpleeghuis 
"de Cromhoff" is zij, na een kortstondige 
ziekte, van ons heengegaan en vredig inge
slapen, in het bijzijn van haar kinderen. Wij 
zijn bedroefd om haar sterven maar ook 
dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft 
betekend en gedaan. Moge al het goede dat 
er van haar is uitgegaan, doorwerken in ons 
die verder leven. Wij bidden en geloven dat 
zij nu ten volle in Gods liefde mag delen. 

De dood is het einde van 
alle kwalen en zorgen, 

en het begin van 
ons toekomstig en onmetelijk geluk. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven 
en belangstelling, tijdens haar ziekte en na 
haar overlijden in "de Cromhoff". 

Kinderen en kleinkinderen. 




