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We bewaren een fijne herinnering aan 

JOHANNES HENDRIKUS KLIEVERIK 

die 43 jaar gelukkig getrouwd was met 

Hendrika Geertruida Egbers 

Op 14 november 1904 werd hij geboren in 
de gemeente Losser. Hij is plotseling overle
den in zijn woonplaats Oldenzaal op 15 fe
bruari 1982. Daar hebben we hem begraven 
op het kerkhof, nadat we afscheid van hem 
genomen hadden tijdens de viering in zijn 
parochiekerk van 0.L. Vrouw Tenhemelop
neming. 

Hij was een man die leefde in alle eenvoud 
en tevredenheid; met een kleinigheid was hij 
al gelukkig. Daarbij had hij belangstelling 
voor wat er in de wereld gebeurde; hij volg
de het op de t.v. en praatte graag met men
sen. Allen die hem gekend hebben, zullen 
graag terug denken aan zijn blijmoedige 
aard, zijn hartelijkheid en eerlijke zorg voor 
zijn medemensen. Natuurlijk geldt dat bij
zonder voor zijn vrouw en kinderen, maar 

zeker ook voor zijn kleinkinderen; want hij 
was een echte kindervriend en zij zullen opa 
zeker missen en niet begrijpen dat hij er niet 
meer is. Nadat hij vijftig jaar trouw gewerkt 
had bij Gelderman, heeft hij toch nog vijf
tien jaar kunnen genieten van zijn pensioen. 
Toen kon hij volop bezig zijn met zijn hob
bies: zijn groentetuin en zijn vee. Daar kon 
je hem altijd vinden. want stilzitten kon hij 
niet. Zijn manier van leven werd gevoed en 
ingegeven door zijn oprechte geloof in 
Christus en zijn Kerk. Nu zijn wens om plot
seling te sterven in vervulling is gegaan, ver
trouwen we dat hij gevonden heeft, waarop 
hij altijd gehoopt heeft: het hemels Vader
huis. 

Moge hij daar rusten in vreugde en vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling bij 
de begrafenis van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa zeggen wij u onze 
welgemeende dank. 

H.G. Klieverik • Egbers 
Kinderen en 
kleinkinderen. 


