
t 
In dankbare en liefdevolle 

herinnering aan 

Rika Geziena Egbers 

weduwe van 

Herman Kleisman 

Zij werd geboren in Noord Berghuizen op 
11 december 1924. Na voorzien te zijn van het 
H. Sacrament der Zieken is zij op 6 oktober 2008 
te Lonneker overleden. Na een gezongen 
uitvaartviering in de kerk van de St. Jacobus de 
Meerdere te Lonneker hebben we haar te ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

In 1924 is zij geboren op de boerderij op het 
Hulsbeek. Zij groeide daar op in een groot 
gezin met twee broers en acht zussen. In 1953 
trouwde zij met Herman Kleisman. Samen 
droegen ze de zorg voor hun kinderen. Vooral 
Gerrit had een speciaal plekje in haar hart. 
Toen de kinderen allemaal uit huis waren 
en ook Gerrit zijn eigen plek gevonden had, 

verhuisde zij met pa naar Lonneker. Hier heeft 
ze mooie jaren gehad, ondanks het verdriet om 
het verlies van pa in november 2000. Vele jaren 
ging ze op bedevaart naar Kevelaer en ook een 
aantal keren naar Lourdes. 
Wekelijks ging ze kaarten en genoot ze van de 
contacten in het dorp. Ma was een gelovige 
vrouw en ging, zolang het kon , iedere zondag 
trouw naar de kerk. Zij vond het fijn dat ze in 
Lonneker overal dichtbij was en zo haar eigen 
weg kon gaan. 
Ma was erg gesteld op de kleinkinderen en 
vond het gezellig dat ze geregeld bij haar 
binnenliepen. Vooral tijdens haar ziekte, 
waardoor ze gedwongen werd om meer thuis 
te zijn , was ze blij met de vele bezoekjes. 
De laatste maanden werd ze steeds afhanke
lijker van anderen, maar door de liefdevolle 
verzorging van haar kinderen, kleinkinderen en 
de steun van de thuiszorg, kon ze thuis blijven. 
In haar eigen vertrouwde omgeving is ze op 
maandag 6 oktober 2008 rustig ingeslapen. 
Voor ons blijven de mooie herinneringen die 
we altijd in ons hart bewaren. 

Namens de familie dank voor uw bezoekjes, 
betrokkenheid en medeleven. 

Kinderen en kleinkinderen 


