
Elke dag een stapje verder naar het eind. 
Elke dag een beetje van je kracht verkleind. 

Na een arbeidzaam leven, rusten bij de Bron. 
Vanwaar lang geleden, ook je weg begon. 



t 
Ter dankbare herinnering aan 

Gerhardus Bernardus Kleinsman 

Hij is geboren op 11 ap ril 1939 te Beckum en 
overleden op 27 juni 2002 in zijn vertrouwde 
omgeving aan de Bentelerweg. 
Na de H. Eucharistieviering op 2 juli in zijn pa
roch iekerk de H. Blasius te Beckum, hebben we 
hem begraven op het parochiële kerkhof aldaar. 

Een sterk Godsvertrouwen en uitermate zorg
zaam voor allen die hem dierbaar waren, is onze 
lieve broer, zwager en oom uit ons midden heen
gegaan, om nu al met vader en moeder en verdere 
fami lieleden voor eeuwig Gods lof te mogen zin
gen. 
Gerrit was een hardwerkende man die zijn bedrijf 
en zijn dieren liefdevol verzorgde. Hij heeft in 
verschi llende organisaties en comités gezeten. 
Men deed nooit tevergeefs een beroep op hem, hij 
zette de puntjes op dei bij de uitvoering hiervan. 
Ook zijn sterke rechtvaardigheidsgevoel en geloof 
bepaalde zijn doen en laten. 

Zijn leven ging niet altijd over rozen. Na het over
lijden van vader in 1976, en van moeder in 1999, 
bleef hij alleen wonen op de boerderij. Zijn ge
zondheid werd minder, en de opgelegde regelge
vingen van de overheid begonnen hem parten te 
spelen. Hij stopte met het melken en kreeg 
daardoor meer vrije tijd. Zo genoot hij van de aller
daagse dingen, de mooie sierru in , en niet te verge
ten de voetbal op de televisie. 
Hij is 20 jaar lid geweest van het parochiële kerk
koor, waarvan hij de laatste 8 jaar de financiën in 
zijn beheer had. Het was zijn wens om het pen
ningmeesterschap, ondanks zijn ziekte, op de jaar
vergadering d.d. 20 juni 2002 nog persoonlijk te 
kunnen overdragen. Voldaan én dankbaar werd hij 
's avonds weer thuisgebracht. 

God, gij hebt Gerrit opgeroepen uit deze wereld. 
We mogen hem nu opgenomen weten in Uw 
eeuwige liefde. Gun hem de vreugde van Uw 
nabijheid. 

Tijdens zijn ziekte heeft Gerrit genoten van uw 
bezoek en uw medeleven. Hij voelde zich 
daardoor gesteund, gesterkt en getroost. 
Hartel ijk dank hiervoor. 

De familie. 


