
Degenen die Ik f1efheb ga ik verlaten 
en degene die ik liefhad daar ga ik naar toe 

t 
In dankbare herinnering aan: 

Antonius Hendrikus Kleissen 

weduwnaar van 

Geertruida ter Brake 

Hij werd geboren op 11 september 1915 te 
Hertme. Op 20 augustus 1999 is hij plotseling 
van ons heengegaan. Op dinsdag 24 aug. d.o.v. 
hebben we tijdens de viering van de H. 
Eucharistie afscheid van hem genomen. waar· 
na we hem te rusten hebben gelegd bij zijn 
vrouw op het parochiekerkhof te Beuningen. 

Na een welbesteed leven is onze vader en opa 
op de leeftijd van bijna 84 jaadr van ons heen
gegaan. Wie in goede gazon heid zo"n hoge 
reeltijd bereikt mag zich een gelukkig mens 
noemen.Vader en opa zal in onze herinnering 
blijven voortleven als een man die leefde voor 
zijn gezin. Samen met moeder was hij de spil 
waar alles om draaide. Het P.lotseling overlijden 
van onze moeder en oma, bijna 7 jaar geleöen, 
was voor hem moeilijk te verwerken. 

Zij liet niet alleen in ons gezin, maar vooral voor 
vader een grote leegte achter. 
Als kinderen probeerden wij het gemis te ver· 
zachten. 
We weten dat zijn kinderen en kleinkinderen 
hem alles waren.Hij genoot van hun aanwezig· 
heid en van de gezelligheid die dat met zien 
meebracht.Ook ging hij dikwijls naar hen toe. 
Kaarten deed hij graag en menig uurtje werd 
kaartend doorgebrachf. Zijn diep geloof, zijn 
Godsvertrouwen, en zijn verering voor Mana 
zullen altijd in onze gedachten blijven. Toen zijn 
gezondheid het nog toeliet was hij vaak in de 
ruin te vinden. Hij werkte daar ~raag in en heeft 
er vel~ uren in doorgebrac~). Zijn grappen, zijn 
humoristische manier om Zijn mening te geven 
zullen we ons altijd blijven herinneren. 

Nu hij voorgoed van ons is heengegaan, willen 
we GOd bidden, dat hij voort mag Olijven leven 
in ons kinderen en kleinkinderen, in ons hart en 
in onze levensdurf, dat wij in liefde en saamho· 
righeid met hem en met elkaar verbonden blij· 
ven. 
Naast het verdriet om zijn heengaan, is er een 
gevoel van dankbaarheid omda1 we vader en 
opa zo lang in ons midden mochten hebben. 
Moge hij nu, samen met moeder en oma, bij 
Goa in vrede leven. 

Voor uw belangstelling en meeleven na het 
overlijden van onze vaáer en opa betuigen we u 
onze oprechte dank. 

Fam. Kleissen 




