
Afs dankbare herinnering aan 

JOHANNES GERHARDUS KLUMPER 

echtgenoot van 
Antonia Maria Woolderink. 

Geboren te Raalte 31 december 1900 is hij 
onverwacht, nog voorzien van het Sacrament 
der zieken, overleden te Enschede 12 decem
ber 1980. 

Nog geheel plotseling is onze lieve man, vader 
en opa ons ontnomen. 
Naast dankbaarheid voor alles wat hij voor ons 
betekend heeft en voor de hoge leeftijd, die 
hij mocht bereiken, zijn we ook bedroefd om 
dit verlies en leegte die hij achterlaat. 
Ruim vijftig jaren heeft hij met zijn vrouw in 
een zeer gelukkig huwelijk mogen samen
leven, lief en leed gedeeld. Geheel hebben zij 
zich ingezet voor hun e:ezin. Geluk en toe
komst der kinderen stond bij hen centraal. 
En niets was hen daarvoor teveel. Met hard 
werken, met een grote zo1g, toewijding en 
liefde. De heer Klumper was ook een zeer 
sociaal mens, die vaak, met opoffering van 
zich zelf, voor veel mensen klaar stond, hen 
voortgeholpen heeft en vooral de minder
bedeelden op moeilijke momenten van dienst 
trachtte te zijn. 

Ongetwijfeld hebben zijn persoonlijke erva
ringen, opgedaan tijdens de harde crisisjaren 
en oorlog, hem hiertoe geinspireerd en ge
stimuleerd. 
Samen met zijn vrouw genoot hij dankbaar 
van een welverdiende rust en van de sociale 
voorzieningen van deze tijd. 
Zijn gelovige levenshouding beleefde hij opeen 
eerlijke en overtuigde wijze en heel zeker 
heeft hij hierin kracht en steun gevonden bij 
de tegenslagen die hij moest verwerken. 
Lieve vrouw, door mijn heengaan wordt het 
stil en eenzaam in je leven, maar we willen 
dankbaar zijn voor de vele mooie jaren, die 
God ons samen gaf. 
Kinderen en kleinkinderen, leeft in liefde met 
elkaar. Probeert moeder en oma en ook el· 
kaar tot steun te zijn en blijft geloven in een 
weerzien, dat God zelf ons beloofd heeft. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor Uw blijken van meeleven, ondervonden 
na het plotseling overlijden van mijn lieve 
man en onze zorgvolle vader en opa, betuigen 
wij U onze oprechte dank. 

Familie Klumper. 


