
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



Gedenkt in uw gebeden de ziel van 

t Johannes Kleinsman 
echtgenoot van 
Gezina Hollink 

Hij werd geboren op 23 december 1894 
te Ha~ksbergen. Gesterkt door de ge
nademiddelen van de H. Kerk gaf hij 
op 28 februari 1977 te Bentelo Ambt 
D_:lde1; zijn ziel aan zijn Scheppe~ terug. 

. Z1Jn lichaam werd ter ruste gelegd op 
het r.-~. kerkhof ~e Beckum op 3 maart 
1977 m afwachtmg van de eeuwige 
Verrijzenis. 

Vervuld van respect en . eerbied en 
dankbaarheid staan wij bij het sterfbed 
van vader. Zijn vitaliteit en energie wa
ren groot. Al zijn energie -en wie hem 
kende" weet hoe groot die was- gaf hij 
aan Z!Jn vrouw en gezin en werk. Dat 
was voor hem vooral een middel om 
aan zijn gezih alle mogelijkheden te 
~\eden. Hoewel hij het niet gemakke
)1Jk heeft geh~d e:: beproevingen hem 
m het leven met ZlJn gespaard, bleef hij 
vanuit zijn ge-loof werken aan de op
dracht die God hem gegeven had, 
echtgenoot en vader te zijn naar Gods 
gedachte. In grote liefde, voorbeeldige 
ijver en arbeidsvreugde heeft hij geleefd 

voor de zijnen. Zijn nooit aflatende zorg 
voor vrouw en kinderen en kleinkinde
r~_n tot i'!- de laatste tijden toe, ondanks 
z1Jn groeiende handicap van· blindheid 
-dit alles gekenmerkt door eenvoud e~ 
bescheidenheid- h ebben hem gemaakt 
tot een man en vader om nooit te ver
geten. Zou dat niet de roeping zijn voor 
een christenmens? In het gewone leven 
van iedere dag de zorg van de Vader en 
de goedheid van Christus te laten door
stralen. Omdat wij hem als vader en 
man mochten hebben, kunnen wij blij
ven !$~!?ven dat he~. leven goed is. Zo 
zal h1J mderdaad blijven voortleven bij 
zijn kinderen, die door hun trouw en 
~anhankelijkheid hem omgaven met 
liefde en belangstelling. 

Beste vrouw, kinderen en kleinkinderen, 
onze liefdeband is niet verbroken. Har
telijk dank voor jullie liefde zorg en 
hartelijkheid en gezelligheid waarmee 
jullie mij omgeven hebt voo;al moeder 
Annie en Jan, die zoveel voor mij ge~ 
daan hebben, vooral tijdens mijn ziekte. 

En blijft voor m1J bidden. 

Onze Vader Wees Gegroet 


