


Moeder z11n is alles geven 
Zorg en lijden, liefde en leven 

Moeder zijn is alf es derven 
a/les .... en tevreden sterven 

Dankbare herinnering aan 

Elisabeth Kleinsman - Selker 

Geboren te Enschede op 4 september 1907 
Sinds 1 O november 1967 weduwe van 

Johan Kleinsman 

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken in de 
vrede van Christus overleden te Enschede 

op 17 juni 1997. 
Na een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van 't Dr. Arlênstehuis te Enschede 

hebben we haar lichaam ter rusie gelegd op de 
WeS'lerbegraafplaats. 

Haar leven is vooral getekend door zorgzaam
heid. Als kind reeds in een niet gemakkelijke 
jeugd. En in haar eigen gezin, vooral toen vader, 
met wie ze zo gelukkig was, ernstig ziek werd. 
De zorgen om de touwtjes aan elkaar geknoopt 
te krijgen in die financiëel moeilijke tijden. De 
zorgen om de toekomst van haar kinderen en 
om de nonnen en waarden over te dragen, die 
haar zo dierbaar waren. 

Haar leven heeft zich voornamelijk afgespeeld 
rond haar gezin en volgens een vast stramien, 
waar ze niet gauw van afweek. 
Maar door alles heen liep als één rode draad 
haar geloof en godsvrucht. 
Daarin vond ze de kracht het zware verlies te 
verwerken van de vroegtijdige dood van vader. 
Haar geloof inspireerde haar alles te geven wat 
ze geven kon, steeds bezorgd niet één kwaad 
woord te spreken over anderen. 
Wat gespannen, moest ze soms de drukte om 
zich heen vermijden, maar intens hield ze van 
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en 
van mensen, die haar langer kenden. 
Levend vanuit een diepe verbondenheid met 
God en' zich spiegelend aan het geloof van 
Mana:. ~oor wie ze een grote verering koesterde, 
kon ZIJ m vrede sterven omdat zij alles van zich
zelf gegeven had wat ze geven kón. 
En omdat zij vertrouwde op de eeuwige liefde 
van God, die haar óver de dood heen ten deel 
zou vallen. 
Moge zij nu, mét vader in God verenigd, een 
voorspraak zijn voor ons allen. 

Uit dankbaarheid voor Uw zorg en meeleven en 
ter gedachtenis aan onze goede moeder en oma 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


