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Epemius Herman Maria Klaver (Herman) 

Ze werd geboren op 5 februari 1929 te Hengelo. Ze groeide 
op met vader, moeder en drie zussen. Op tienerleeftijd 
werd ze geconfronteerd met de ziekte en het overlijden 
van haar vader. Dit was een groot verlies voor haar, om
dat zij elkaar zo goed begrepen. 

Ze volgde een opleid ing tot verpleegkundige te Apeldoorn. 
Na de opleiding was ze werkzaam in vele takken van de 
gezondheidszorg. Uiteindelijk was ze werkzaam als wijk
verpleegkundige te Hengevelde. Dit was voor haar een 
bijzondere tijd. Hier ontmoette ze vader met wie ze 44 
jaar lief en leed heeft gedeeld. Ze zijn getrouwd 14 juli 
1954. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren. 

Het gezin was voor haar nummer één. Samen met vader 
zorgden zij ervoor dat wij in een warm en hecht gezin zijn 
opgegroeid. 

Haar gevoel voor de medemens was groot. De zieken ble
ven haar aandacht houden, zonder iemand uit te sluiten. 

Een keerpunt in haar leven was haar herseninfarct in 1982. 
Zij werd zelf patiënt, hetgeen haar heel veel moeite kostte. 
Door wilskracht, doorzettingsvermogen en haar sterk 
Godsvertrouwen pakte zij de draad weer op. Vooral Moe
der Maria was haar grote steun en toeverlaat. 

Haar gezin, dat inmiddels was uitgebreid met schoon
zoons, schoondochters en kleinkinderen, was haar grote 
trots. 

Door haar beperkingen werden de laatste jaren van haar 
leven steeds moeilijker, doch haar betrokkenheid bleef. 
Ze wilde zo graag. Toen op vrijdag 13 maart 1998 bleek 
dat ze ongeneeslijk ziek was, kwam dat voor haar en haar 
gezin als 'een dief in de nacht". Ze wilde er niet aan toe
geven dat dit het einde zou zijn, maar vrij snel was het 
voor haar duidelijk dat het een ongelijke strijd was. 

Samen met haar en op haar wijze hebben wij op zaterdag 
2 mei 1998 afscheid van haar genomen. 
"God geeft en God neemt' . 

Allen, die in deze moeil ijke dagen voor ons een steun zijn 
geweest en met ons hebben meegeleefd, zijn wij oprecht 
dankbaar. 

Herman en kinderen 

Almelo, 6 mei 1998 




