
In dankbare hennnering aan 

Marietje Kleinsman 

echtgenote van Bennie Bielevelt 

Zij werd geboren te Rietmolen op 
17 november 1942. Zij overleed, gesterkt door 

het Sacrament der Zieken, op 11 juni 1996. 
Intens bedroefd om haar heengaan en de leegte 
die zij achterlaat, maar ook dankbaar voor alles 

wat zij voor ons heeft betekend, hebben wij 
afscheid van haar genomen tijdens de Uitvaart 
op 15 juni 1996 in de Parochiekerk O.L Vrouw 

van Lourdes te Haaksbergen. 

W11 kunnen niet begnJpen waarom deze nog 
veel te jonge vrouw, moeder en oma van ons 
heen moest gaan. 
Tijdens de drie jaren die zij ziek is geweest, 
hebben wij haar zelden horen klagen en leefde 
zij het liefst zo gewoon mogelijk door Ook tij
dens de laatste zes maanden van haar ziekte, 
toen alles steeds moeizamer ging en tegenslag 
na tegenslag volgde, wilde zij nog steeds nie
mand tot last zijn. 
Door haar bijzonder positieve kijk op het leven 
heeft ze iedereen in haar omgeving op de been 
weten te houden. Zij was altijd gek met een an
der, bovenal met haar kinderen en cijferde zich
zelf weg. 

Haar werk, waaronder de bijna 21 iaar op het 
Saalmerink, heeft ze altijd met heel veel plezier 
gedaan. Haar eigen huishouding was bovendien 
tot in de puntjes geregeld. 
Bennie en Marietje hebben altijd gebouwd aan 
een goede toekomst voor hun beiden, maar 
vooral ook voor de kinderen. 
Zij bereidde zich voor op het afscheid door 
Bennie diverse huishoudelijke karweitjes te le
ren, want een schone en verzorgde omgeving 
was voor haar belangrijk. 

Dankbaar zijn wij dat ze de dingen die zo be
langrijk voor haar waren nog heeft kunnen mee
maken, zoals de geboorte van Freek en de VUT 
van Bennie 
Dankbaar zijn we ook voor de laatste weken die 
wij met haar hebben doorgebracht. Voor de lief
de en zorg van Bennie, die er altijd voor haar 
was. Voor de gesprekken die we nog met haar 
hebben kunnen voeren. 

Het was alsof zij afscheid namen 
maar liefde 1s oneindig groot 

ze bleven en ze blijven samen 
liefde is sterker dan de dood 

Wij danken iedereen die Marietje een warm 
plekje in z'n hart wil blijven geven en die ons 
heeft bijgestaan in deze moeilijke dagen. 

Fam Bielevelt 


