
Voor al uw blijken van medeleven 
danken wij u hartelijk. 

Toon 
kinderen 
klein- en achterkleinkinderen 

Nel de I<leijn - K.oolen 

* 18 maart 1928 
t 30 november 2012 



Nel werd geboren in Deurne. Zij groeide 
op in een gezin van 10 kinderen. Ze 
dacht altijd met plezier terug aan die tijd. 
Na de lagere- en huishoudschool ging 
ze werken in de textielfabriek. 
In Deurne leerde ze Toon de Kleijn 
kennen en na 6 jaar verkering trouwden 
ze in april 1951. Daarna kwamen ze in 
Losser te wonen en kregen 5 kinderen. 
Ze waren gelukkig samen. Onze moeder 
was een lieve en zorgzame moeder voor 
de kinderen. 
Nel was altijd actief in het verenigings
leven. Ze zat jarenlang in het bestuur 
van het VNKV, ze was ook actief bij de 
Zonnebloem en het IVN. 
Ze ging ook graag op vakantie. Maar 
de reis naar Israël was wel het hoogte
punt en ze genoot dan ook nog heel 
vaak van de vele foto's die ze daar heeft 
gemaakt. 
Sinds februari 2008 woonden ze samen 
in een appartement aan de Leurinkshof 

te Losser, dit omdat haar gezondheid 
achteruit ging. 
Tot voor 2 weken heeft ze hier met veel 
plezier gewoond en werd liefdevol 
verzorgd door haar man en de thuiszorg. 
Ook ging ze met veel plezier altijd naar 
de dagopvang en was ze thuis d an 
genoot ze van het bezoek van haar 
kinderen, kleinkinderen en achterklein
kinderen. 
Op 17 november werd ze opgenomen 
in het ziekenhuis en daarna verbleef zij 
een nachtje in het verpleegtehuis te 
Enschede. Maar in de vroege ochtend 
van 30 november 2012 is ze heel rustig 
ingeslapen. 
Wij gunnen haar nu haar rust, maar we 
zullen deze lieve vrouw, m oeder en oma 
ontzettend missen! 

Zelf zei ze altijd: 
"Je hoeft om mij niet te huilen, 
ik heb een hee l mooi leven gehad." 


