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Vergeet mij niet en wees goed voor elkaar. 

Dankbare herinnering aan 

Geertruida Hermina Grootheid 
> weduwe van 

Gerhardus Martinus Kleinsman 
Zij werd geboren op 16 april 1913 te Ambt Delden en 
overleed, gesterkt met de H. Sacra-
menten der Zieken, op 21 februari 1999. Op 25 
februari hebben we haar begraven op het R.K. kerk-
hof te Beckum bij vader. 

Haar naam roept vele dankbare herinneringen in ons 
op. Een eenvoudige vrouw met een groot 
Godsvertrouwen. Wij denken aan haar trouwe kerk-
gang en haar eerbied voor Maria en de rozenkrans. 
Zij was de jongste uit een gezin van 7 kinderen, ze 
heeft op 16 jarige leeftijd haar moeder al moeten 
missen wat in haar diepe sporen heeft achtergela-
ten. Ze ging op zeer jonge leeftijd het huis uit om 
haar boterham te verdienen in de agrarische sector. 
Ze trouwde op 21 jarige leeftijd met vader en gingen 
wonen in Beckum aan de Bentelerweg. 
Samen gepionierd , een fijn gezin gesticht en een 
mooi bedrijf opgebouwd . Hard werkend en levend 
dicht bij de natuur waar zij zo intens van kon genie-
ten. Met haar kinderen had ze een speciale band. Ze 
waren altijd welkom bij haar. 

Zij was de oma van "kruimeltjes zijn ook brood". Nadat 
ze het samen wat rustiger kregen, gingen ze verschil-
lende keren op bedevaart naar Kevelaer om daar alles 
aan Maria voor te leggen . Dát zijn hun vakanties 
geweest. 
Toen _ze allee_n kwam met Gerard, heeft ze veel voor 
ons z_Itten bre_1en, maar_ ook voor de arme kindertjes in 
de m1ss1egeb1eden breide ze hemdjes en dekentjes. 

Op haar 80e verjaardag wilden we haar een 
Lourdesreis aanbieden maar ze durfde dit niet meer 
aan. In plaats daarvan kreeg ze kerktelefoon waardoor 
ze alle diensten via de radio tot op de 20 februari 1.1. 
heeft meegevierd. 
Door haar ziekte en ouderdom moest ze het werk 
steeds meer uit handen geven wat ze heel moeilijk 
vond. Ook de wereld om haar heen werd steeds klei-
ner. Fijn vo~r ons en voor haarzelf dat ze thuis kon blij-
ven, dankzij de grote zorg van Gerard en door de thuis-
en_ mantelzorg kcm _ze in ha.i.r vertr.ouwde omgeving 
blijven wonen. Wij Zijn heel blij dat Wij In dit gezin, waar 
liefde, ~ertrouwen en harmonie overheersten, mochten 
opgroeien en geworden zijn wie we nu zijn . 
Laat de familieband die zij gelegd heeft blijven, ook al 
valt het middelpunt, zonder echt afscheid te hebben 
kunnen nemen, van ons weg. 

V,oor alle blijken van medeleven, belangstelling en zorg 
tijdens de laatste levensjaren en na het overlijden van 
moeder zeggen wij u dank. 
Het was een grote steun voor haar en voor ons. 

Beckum, februari 1999. 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind. 


