
We zijn allemaal dankbaar dat we 
nog de gelegenheid kregen om van 
haar afscheid te nemen; blij om zo 
veel rijke jaren met haar; verdrietig 
nu we zonder haar verder moeten: 
en vo vertrouwen dat ze de rust 
geniet die we haar zo toewensen. 

We danken God, dat zij onze vrouw, 
moeder en oma moch t zijn. 

Uw warme medeleven tijdens haar 
laatste dagen was een grote steun 
voor haar en voor ons en ook nu 
voelen we ons getroost door de aan
wezigheid van zovelen. 
Daar zijn we dankbaar voor. 

BRAKt<f..,STEIN 

JAN KLOPPERS 
Kinderen en kleinkinderen 

Dank. goede Yrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



Met liefdevolle herinnering aan 

Hendrika Johanna Maria 
BEVERS 

echtgenote van 

JAN WILHELMUS KLOPPERS 

Gaboren te Enschede, 22 sept. 1910. 
Overleden te Enschede, 29 mei 1991. 

Na de Eucharistieviering in de 
St.Bernadettekerk in Dolphia, vond 

de crematie plaats in Usselo. 

t 
Nog geen maand na de onvergeto· 

lijke dag, waarop we het 50-jarig 
huwelijksfeest vierden van MARIE en 
JAN moesten we onverwacht afscheid 
van haar nemen. 

Ze was een sterke lieve vrouw, 
zorgzaam en vol aandacht voor alle 
mensen om haar heen. 
Op jonge leeftijd al vond ze haar taak 
haar niet zo sterke moeder bij te 
staan in de zorgen voor het gezin en 
haar gehandicapte zus. 

Daarnaast had ze haar werk in ee,, 
confectiebedrijf waar ze opkwam 
voor haar collega's. 

In JAN ontmoette ze haar liefde 
voor het leven. Samen hebben ze het 
leven genoten; samen hebben ze 
zorgen en geluk gedeeld. 
Hun huwelijk was een veilige vesting, 
waarbinnen hun kinderen gelukkig 
opgroeiden. 

Veel en hard heeft ze gewerkt in 
die jaren, zowel als spil van het g~~!n 
als in de winkel, waar ze JAN terZIJde 
stond. - Het was een zware taak die 
ze vanu!t haar sterke karakter en 
haar liefde voor man en kinderen 
glansrijk volbracht. 

Daarin werd ze gesterkt door haar 
die!:le en oprechte geloof, dat ze op 
haar kinderen wist over te dragen, 
door haar vermogen mee te voelen 
met de jongere generatie. 

Genoten heeft ze, samen met JAN, 
van de jaren van verdiende rust. 

Haar fysieke ongemakken heeft ze 
hierbij nooit een rol willen laten 
spelen. 

Hun kleinkinderen waren voor haar 
een grote rijkdom en dat liet ze m 
alles merken. Ze was een oma zoals 
ze echtgenote en moeder was: vol 
begrip, zorg en vooral liefde. 

z.o.z. 


