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"Een mens gaat z11n weg en zaai t onder tranen, 
Zingende keert hij terug met zijn oogst. • Psalm 126, 6 

Pa, 

We hebben wel vaker het woord tot je gericht. 
Dan was er wat te vieren Nu doen we dat bij 
wijze van laatste eer 

Je bent geboren in Langeveen als 

Bernard Olde Klieverik 

In je leven heb je veel gezaaid en geoogst. Het 
zaaien en oogsten heeft betrekking op het on
opvallende belijden van je geloof; hieruit blijkt 
hoe een bescheiden mens van zijn leven iets 
unieks kan maken. 
De wil om van het leven iets bijzonders te ma
ken ontstond al toen je samen met je broers 
en zusters een ouderloos gezin bijeenhield. 
Gezaaid heb je in de groentetuinen, die je op 
verschillende plaatsen had. De oogst hiervan 
zette ons aan tot eindeloos bonen doppen. 
Geoogst heb je ook met je vijf kinderen. Je gaf 
ons vaak een duwtie in de rug. Was het niet op 
onze vele fietstochten, dan wel door je wens 
om ons te laten studeren. 

Tot je oogst behoren ook de 45 jaren met Sien 
in Hengelo. Zij stond altijd voor je klaar; deelde 
lief en leed met je en verwende je. Moeder kon 
als geen ander omgaan met je eigenwijze en 
ongeduldige trekjes. 

Na 28 jaar bij Stork genoot je bijna 20 jaar van 
je pensioen. Je had in die tijd plezier aan de 10 
kleinkinderen. Je was bezorgd om hen en hield 
van ze. Dat ze jou een lieve opa vonden, was 
onlangs nog te merken op jullie 45-1ang huwe
lijksfeest. 
Kaarten, klootschieten, voetbal en paarden
sport brachten jou de nodige ontspanning. 
De laatste 1aren was Je, mede door je handi
cap, het liefst in je eigen huis. Je eigen stoel 
en je eigen vaste tijden en bezigheden gaven 
meer zekerheid in jouw leven. Zo keek je te
vreden over de akker naar het resultaat. 

Nu we na 78 jaar toch nog plotseling afscheid 
van je moeten nemen, beseffen we dat je een 
rijke oogst hebt voortgebracht. Wat wij je kun
nen beloven is, dat we zullen proberen door te 
gaan op de door jou ingeslagen weg. 

Moeder, kinderen en kleinkinderen. 


