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Ter dankbare herinnering aan 

Gerritdina Gezina Kleinsman 
echtgenote van 

BERNARDUS ROELOF JOZEF WIENK 

Zij werd op 19 oktober 1g18 te Hengelo Ov ge
boren. Na een welbesteed leven is zij op g 
augustus 1g82 in haar huis te Hengelo Ov plot
seling overleden. Op 12 augustus waren we in 
de 0 . L. Vrouwekerk bijeen voor haar afscheid . 

Daarna hebben we haar voor haar crematie 
naar Usselo begele id. 

We hebben een geweldig fijne moeder en een 
hee l l ieve oma In haar gehad. Samen met va
der, van wie ze zoveel hield, was zij het mid
de lpunt in onze familie. Je was altijd welkom 
en je kon met al les bij haar terecht. A ltijd vro
l ijk en opgeruimd van aard, vol humor en blij
heid ging ze door het leven. Ze maakte het 
altijd geze ll ig voor iedereen. en voor haar was 
iedereen even be langrijk. Ze kwam nooit met 
lege handen. ze leefde met i edereen mee, gaf 
altijd al les weg , zonder iets voor zichzelf te 
vragen. Voor haar kleinkinderen was ze de 
l iefste oma. die ze maar wensen konden . Voor 
iedereen maakte ze iets en had belangstel ling 
voor al les. Gastvrij als ze was . stond haar hu is 
altijd voor iedereen open, ook voor fami lie en 
bur en. Ze was de goedheid zelve. 

Ze was trots op haar kinderen. Stil droeg zij 
nog het verdriet mee dat Herman zo vroeg van 
haar werd weggenomen, Dankbaar was ze dat 
de k inderen het goed ging en hun weg in het 
leven hadden gevonden. 

Moeder. dank je wel voor alles wat je voor 
vader en voor ons hebt gedaan en bent ge
weest. Wij zijn ook trots op jou, en we ver
geten j e nooit. 

We bidden. dat je nu gelukkig mag zijn bij 
God. Denk dan aan ons bij al les. 

Voor uw medeleven na het plotsel inge heen
gaan van mijn lieve vrouw en onze moeder en 
oma, zeggen we U van harte dank. 

B. R. J. Wienk 
Kinderen en kleink inderen 

Hengelo Ov, augustus 1g82 


