


In herinnering aan 

Hendrik Olde Klieverik 

echtgenoot van Truus Rolink. 

Hendrik werd geboren op 6 december 1927 te 
Lemselo als oudste van een gezin van 
5 kinderen. 
Al op jonge leeftijd hielp hij mee op de 
boerderij, het liefst met paard en wagen. 
Na de oorlog moest hij naar Indië. 
Deze periode was geen mooie tijd voor hem. 
Na terugkeer kwam hij in dienst bij van Gend 
en Loos. Deze werkgever bleef hij trouw tot hij 
met de vut ging. 
Op 25 mei 1957 trouwde hij met Truus Rolink 
en in mei van dit jaar zouden ze 49 jaar 
getrouwd zijn. 
Na hun huwelijk gingen ze in Twekkelo 
wonen. Hier hebben ze samen met hun 
kinderen fijne jaren mogen beleven. 
Iedereen kende hem daar en kon een beroep 
op hem doen. 
Hendrik stond bekend als een bescheiden, 
hulpvaardig en gelovig man. 
Hij was een echt buitenmens. 
Twekkelo was dan ook de plek bij uitstek om 
zijn favoriete hobby uit te oefenen, namelijk 
het leven in en met de natuur. 

Zelf de aardappelen en groenten verbouwen 
en voor het vee zorgen was zijn lust en zijn 
leven. 
Ook kon hij intens genieten van zijn 
kleinkinderen, Samen met hen leuke dingen 
doen zoals op de tractor rijden en daarom 
gingen ze ook altijd graag naar opa toe. 
Wanneer zijn kinderen een klusje hadden stak 
hij altijd graag de handen uit de mouwen. 
Toen hij ongeveer anderhalf jaar geleden ziek 
werd gingen ze samen in Boekelo wonen . 
Een jaar geleden ging zijn gezondheid 
zienderogen achteruit. 
De diverse behandelingen sloegen helaas niet 
echt aan. 
De laatste weken waren dan ook erg zwaar 
voor hem. 
Op 23 maart 2006 is hij in de Heer overleden. 

Wij willen iedereen bedanken voor hun 
belangstelling, hulp en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn man, onze 
vader en opa. 

Truus Olde Klieverik 
Kinderen en kleinkinderen 


