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Ter herinnering aan 

Déslrée Helthuls 

lieve levensgezel van Peter Kleinsm1t 

en hun zoon Bart 

Désirée werd geboren op 24 juli 1966 te 
Enschede. Zij trouwde op 16 oktober 1991 
met Peter Kleinsmit. Zij verwachten samen 
hun eerste kmd1e 
Dés1rée en Bart Zijn gestorven op 3 april 
1995 in Vnezenveen. Op 6 april hebben we 
afscheid van hen genomen tijdens de gezon
gen uitvaart in de parochiekerk van St. 
Antonius Abt en hen daarna begeleid naar 
het crematonum te Almelo. 

Midden in het volle leven hebben we je ver
loren. Je stond op het punt het leven door te 
geven, maar ie gleed weg onder onze han
den. We hoopten op een welkom. het werd 
een bitter afscheid. 
Je was een vriendin, een maatje, een unieke 
vrouw. Je droeg een onvergetelijk mooi en 
lief kerelt1e. We missen jou, we missen jullie. 

Als we aan je denken, schieten we vol herin
neringen: je lach, je spontaniteit, Je humor en 
enthousiasme. Je vnendschap en liefde. je 
steun en je vechtlust. Jouw helpende hand 
voor iedereen, je aandacht en belangstelling. 
Je band met ons, familie, en vele vrienden. 
Je oog voor bloemen. ie plezier in zingen en 
muziek. Je moed en je geloof. 

We maakten plannen voor onze toekomst, 
samen met ons kindje. We waren gelukkig 
samen. We hadden nog zoveel willen onder
nemen, nog zoveel willen zeggen, nog zo
veel lief willen hebben. 

We missen je - je stem en je aanwezigheid. 
Alles is zo plotseling afgebroken. Maar jij en 
Bart zijn onvergetelijk. We weten. dat jullie 
daar Zijn, waar licht en vrede is, • maar laat 
ook ons kracht gegeven worden om te leven 
met de hennnenngen die 11 en Bart ons ach
terlaten. 

Wij bedanken u hartelijk voor uw meeleven. 
uw aandacht en uw aanwezigheid bij het 
overlijden van Désirée en Bart. Het was een 
grote troost en steun voor ons. 

Peter Klelnsmit en familie 
6 april 1995 


