


"De lieve mama die dood is gegaan. 
Je gaf ons vaak cadeautjes•. 
Je hebt je strijd gestreden, 
je was een moedige vrouw. 

Niemand weet wat je hebt geleden. 
Niemand weet wat je hebt doorstaan. 

En in jouw woorden: 
"Niemand weet er wat van, 

wat een wereld". 

Karin Klelsman - Vreriks 

Karin werd geboren op 20 februari 1964, als 
dochter van Benny en Letta Vreriks en groeide op 
aan de Zweermanstraat te Losser. Met haar 
broertje Marcel lson ze het goed vinden, ze kreeg 
alles voor elkaar bij hem. Op de kleuterschool 
leerde ze Anita kennen, waarmee ze een hechte 
vriendschap had. Al vanaf haar lagere schooltijd 
speelde ze klarinet bij Excelsior. 
Op het Carmellyceum waar ze de atheneum volg
de, ging ze op werkkamp naar Zwitserland en 
Frankrijk waar ze wandelpaden aanlegde. Na het 
behalen van haar diploma ging ze naar de SLP te 
Hengelo waar ze de HLO-opleiding voor medisch 
analiste afrondde. Ze had veel plezier in haar 
werk op het laboratorium van het ziekenhuis 
Medisch Spectrum Twente, waar ze veel vriendin
nen aan over heeft gehouden. 

Tijdens haar studie leerde ze Martin kennen, ze 
trouwden op 11 november 1988 en gingen wonen 
aan de Witbreuksweg in Enschede, waar ze 
samen twee kinderen kregen, Steven en Michelle. 
Ook als er andere kinderen kwamen vond Karin 
mooi, ze kon goed omgaan met kinderen en naar 
ze luisteren. Karin zette zich overal voor in, het 
maakte haar niet uit waarvoor, ze stond altijd voor 
iedereen klaar. 
Dit waren gelukkige jaren tot zich in 1999 een 
ongeneeslijke ziekte openbaarde. Deze laatste 
drie jaar had ze veel verdriet wat niet te omschrij· 
ven was, maar ze ging er steeds weer voor. 
Nadat we afscheid van haar hadden genomen is 
ze rustig ingeslapen zoals zij dat wilde en we 
mochten niet huilen om haar. Ze is op 14 juli 2002 
overleden en we hebben haar op 19 juli 2002 te 
ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Losser. 

Je wilde zo graag bij ons blijven en vocht ervoor 
zolang je kon, maar deze strijd was niet te 
winnen. Voor ons blijft slechts de vraag: waarom? 

Herinner mij zoals ik was en niet zoals ik nu ben. 
Karin 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor het getoonde medeleven tijdens haar ziekte 
en overlijden. 

De familie 


