
Samen hebben wij gestreden. 
Maar het mocht niet baten. 

Ik was bereid wees daarom bliJ. 
Huil dus niet maar bidt voor m11. 

\ 



Gedenk in uw gebeden 

Johanna Berendina Maria 
Kleinsman - Schreijer 

Zij werd geboren op 28 april 1937 te Enter. 
Zij trouwde met Marinus Kleinsman en samen 

brachten zij twee kinderen groot en toen ze 
stierf, waren ze opa en oma van 

twee kleinkinderen. 

Hoe willen wij haar in hennnenng houden? Wie 
haar kende, wist wie Jo was. Dat werd al snel 
duidelijk: eerlijk en recht door zee. Ze zocht 
nooit omwegen en hield er niet van als ande
ren dat wel deden. Dat bepaalde haar hele le
ven. Bovendien was op haar van toepassing 
wat de Bijbel zegt: voor alles is een tijd. Er is 
een tijd voor feesten en lachen en er is een tijd 
van serieus zijn. 
Ze had een druk leven. Ze was er voor haar 
gezin, altijd. Voor haar moeder had ze veel 
zorg. Het deed haar veel verdriet dat ze dat 
door haar eigen ziekte niet meer kon. Moge 
God haar daarvoor zegenen. Maar ze was er 
ook voor de zaak, waar ze op haar eigen ma
nier een centrale plaats innam voor de bezoe
kers. Tegen de zestig en na zo'n druk leven 
had zij, en wij met haar, op iets anders ge
hoopt dan haar in feite overkwam. 

Ze werd ziek, ongeneeslijk. Maar ze gaf zich 
niet zomaar gewonnen. Ze heeft een lange en 
zware strijd gestreden maar nooit geklaagd. 
Als je vroeg: "ma, hoe gaat het?"'. was haar 
antwoord: "het gaat nog wel" 
Het allermoeilijkste was voor haar, dal ze haar 
man moest loslaten en haar kinderen en klein
kinderen. Ze heeft dat samen met hen zeer be
wust gedaan. 
Aan het eind staat menigeen met de vraag op 
de lippen: waar heeft ze de kracht en de inspi
ratie vandaan gehaald om zo onder ons te le
ven, om zo temidden van ons te sterven? 

Een bestrijding van haar ziekte was tenslotte 
niet meer mogelijk. Op 5 november 1996 stierf 
ze, bijna ongemerkt. Haar hart kon met meer. 
Zij stierf en wij stonden op om afscheid van 
haar te nemen en elkaar trouw te beloven voor 
de toekomst. 
Op 8 november daarop volgend hebben we 
haar lichaam uit ons midden weggedragen. 

Wij danken u voor de belangstelling en de 
vriendschap die wij van u mochten ontvangen 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mam
ma. 

Fam. M. Kleinsman 


