


Tot dankbare nagedachtenis aan 

Berendina Maria Schollen 
echtgenote van 
Bernardus Johannes Klaver 

met wie zij huwde op 25 juni 1925. 

Zij werd geboren op 28 mei 1895 en op de 
leeftijd van 83 jaar voltooide zij haar leven , 
dat ze in volle overgave teruggaf in Gods 

\ 
hand, na gesterkt te zijn door de zieken
zalving , op 20 augustus 1978. We hebben 
haar op het r.k. kerkhof te Hengevelde or:, 
woensdag 23 augustus te rusten gelegd. 

\ Moge zij delen in de vreugde van Gods 
Koninkrijk. 

dP. de dag dat we het feest van Maria-ten 
He'melopneming vierden is zij rustig inge
slah en in het volste vertrouwen , dat ook 
zij door God opgenomen zal worden in de 
hem~lse heerlijkheid. Omringd door df 
voortdurende aanwezigheid van haar kin
derer} , die moeder niet alleen wilden_ laten, 
heeft zij het kruis van haar laatste ziekbed 
blijmbedig gedragen. Zij moet zich gesterkt 
gevoeld hebben door haar diepe devotie 
tot Maria, wier beeltenis van Kevelaer op 
dit bidprentje staat afgebeeld. Haar groot
ste feest was de bedevaart naar Kevelaer., 
naar \ ,,Troosteres van de bedroefden" . 

Daar vond zij de bron van alle vreugde, 
dat straalde van haar gezicht. 
Haar rotsvast geloof vervulde haar met de 
blijheid van een moeder met een opgeruimd 
karakter. Zij spoorde ook anderen aan tot 
deze blijmoedigheid : ,,zing een liedje bij 
zorgen " ; en zij zorgde voor een gezellige 
huiselijke sfeer, waarmee ze te!kens de 
band wilde versterken in het gezin. Zij ge
noot zelf van het leven, maar gunde ook 
anderen veel levensplezier. Die zorg voor 
·ha·ar groot gezin heeft ze met haar man 
gedeeld , waarvan ze maar moeizaam af
scheid nam toen hij in 1971 stierf. Die 
moederlijke zorg is haar eigen gebleven , 
ook toen de kinderen hun eigen weg gin
gen en ze met haar man van de Goorse
straat verhuisde naar de Nieuwstraat, waar 
ze een nieuw thuis vonden vol goede zorg 
en waar moeder en oma ruim vijftien jaar 
mocht genieten tot op de laatste dagen 
van haar hoge ouderdom. 
Ons past dankbaarheid voor haar voor
beeldig leven en een gebed voor haar 
ziele rust. 

Moge zij rusten in vrede. 

De steun en het meeleven van zovelen zijn 
voor ons een blijvende troost. Wij danken 
u oprecht voor uw vele blijken van deel-
neming. 

Fam. Klaver 

Hengevelde, augustus 1978. 


