
Het laatste levensblad is gevallen; 
het was goed samen te zijn. l 
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In dankbare herinnering aan 

Jan Kleinsman 

echtgenoot van Riek Wienk 

Jan werd geboren te Bentelo op 26 maart 1924 en 
is overleden te Hengelo 15 oktober 2003. Na de 
gezongen Eucharistie ten Uitvaart in de parochie
kerk van de Onze lieve Vrouw van Altijddurende 
Bijstand, hebben "-ii hem begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op het parochieel kerkhof aldaar. 

Geboren en getogen op Erve 'Thijmeijer", de plaats 
waar heel zijn verdere leven zich afspeelde. Van 
jongs af aan werkte hij mee op de boerderij, die zijn 
grootvader in 1893 begon. Omdat vader een slechte 
gezondheid had, deed hij al vroeg zwaar werk. 

Op 30 mei 1959 trad Jan in het huwelijk met Riek 
Wienk uit Zenderen, een echtgenote die hem met 
raad en daad bijstond. Vierenveertig jaar deelden 
zij lief en leed en het was voor hen een gemis dat 
hun huwelijk kinderloos bleef. Naast het werken in 
en om de boerderij , de zorg voor alles wal groeide 
en bloeide, had Jan als hobby de bijenteelt, 
hetgeen resulteerde in menig potje honing. 
Om gezondheidsredenen werd in september 1987 
gestopt met het actieve boerenleven. 

Een spierziekte maakte dat Jan niet meer zo uit de 
voeten kon en steeds meer afhankelijk werd van de 
zorg van Riek. Dit was niet gemakkelijk, maar er over 
klagen deed hij niet. Samen maakten zij er zo het beste 
van. Jan bracht een bezoek aan familie in Nieuw 
Zeeland en beiden gingen ze in 2000 naar Lourdes. 
Jan had een diep geloof en vertrouwde op God. 

De ziekte van Riek, die dit jaar in volle hevigheid 
toesloeg, bracht veel verdriet met zich mee. Daarom 
ontvingen Jan en Riek tegelijk, op Tweede Paasdag, 
de ziekenzalving. Met name de laatste zomer was 
allerminst eenvoudig, Jan maakte zich zorgen om 
Riek en daarnaast moest hij haar zorg ontberen. 
Anderen namen haar taak over, een situatie waar hij 
erg aan heeft moeten wennen. Ondanks dit alles 
maakte Jan graag een ommetje met zijn scootmobiel 
en wist zo nog wat er in de omgeving gebeurde. 

Ruim drie weken geleden werd hij getroffen door een 
herseninfarct en moest worden opgenomen in het 
ziekenhuis van Hengelo. Daar is hij op woensdag
morgen 15 oktober. toch nog onverwacht, gestorven. 
Moge, waar Jan voor geleefd en gewerkt heeft, zijn 
voltooiing vinden in de liefde van de Heer. 
Dat hij mag rusten in vrede. 

Voor uw aanwezigheid en belangstelling tijdens de 
ziekte en afscheidsviering van Jan zeggen wij u 
onze oprechte dank. 

Riek Kleinsman - Wienk 
familie Kleinsman 
familie Wienk 


