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Clasien van Leeuwen 

echtgenote van Ben Heinink 

Zij werd op 29 december 1924 in Zoeterwoude 
(Z.H .) geboren. Op 27 december 1997 is zij, 
geheel plotsel ing, thuis aan de Nolensstraat in 
Oldenzaal gestorven. 
Wij hebben met velen afscheid van haar genomen 
tijdens een Eucharistieviering in de Drieëenheids
kerk, waarna we haar begeleid hebben naar haar 
laatste rustplaats op het kerkhof. 

Een lieve vrouw, een zorgzame moeder en een 
hartelijke oma is zo maar ineens van ons wegge
nomen. 
Enkele uren vóór haar sterven zong zij nog, samen 
met de andere dames van het koor, in de 
Plechelmusbasi I iek. 
Een vrouw, die zich volledig inzette voor ieder
een, is niet meer. Niets was haar teveel: ze 
sjouwde wat af; samen met vader voor het gezin, 
samen met hem voor de parochie en alleen, 
ondanks haar slechte ogen, voor haar geliefde 
koor. 
Het Oud-Testamentische Boek van de Spreuken 
noemt zulke vrouwen; sterk en vol liefde; in de 
ogen van God een parel. 

Zij regelde alles, hield van regelmaat en was altijd 
recht door zee. Een vrouw met een sterk karakter: 
zij kwam het sterven van twee kinderen te boven, 
verschillende operaties en tegenslagen. Ondanks 
dit alles ging zij gewoon door. 
Moeder was vol humor en klaagde nooit. Bij haar 
dagelijkse doen was er altijd een grote plaats voor 
de kleinkinderen. Ze nam tijd om de planten en 
bloemen te verzorgen. Ze vond haar ontspanning 
in de vele fietstochten en in het familiebezoek; 
dichtbij, maar ook in het Westen. 
Door deze levenshouding heeft zij meegewerkt 
aan de bewoonbaarheid van onze wereld, zij was 
een moeder, een vrouw om van te houden. 
Wij weten, dat zij nu bij God is. Je zou kunnen 
zeggen, dat ze zich ook zingend een plaatsje 
verworven heeft in de hemel. Ze heeft het ver
diend. 
Wij blijven haar dankbaar gedenken in al onze 
verhalen over haar. Maar vooral ook door haar 
manier van leven een plek te geven in onze eigen 
levensweg. 

Wij zijn u dankbaar voor uw meeleven bij het 
plotseling heengaan van mijn vrouw, onze moe
der en oma. 

8.A. Heinink 
kinderen en kleinkinderen. 


