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Ter dankbare herinnering aan 

LENY DE KLEIJN - VERHOEVEN 
echtgenote van 

Theo de Kleijn 
• 26 - 7 - 1945 te Rossum 
t 27 -8 -2001 te Rossum 

Leny Verhoeven groeide op in Rossum. Na de 
schooljaren ging ze werken in de huishouding. Op 
5 juni 1964 trouwde zij met Theo de Kleijn. Hun 
huwelijk werd gezegend met twee kinderen, Gerjo 
en Petra. Zij zette zich volop in voor haar gezin. 
Later kwam daarbij de zorg voor haar ouder 
wordende moeder. En acht jaar lang beheerde zij, 
met Theo, het dorpshuis De Parel. En toen zij weer 
meer tijd kreeg, deden de gezinnen waar zij vroeger 
gewerkt had weer een beroep op haar.Leny was een 
actieve vrouw, die graag de dingen op orde had. 
Tegelijk was ze voor Theo de zo vertrouwde vrouw 
thuis. En altijd samen ergens naar toe. En in de latere 
jaren samen op vakantie. Tegelijk was ze voor de 
kinderen de lieve moeder, die altijd voor hen klaar-
stond, die hen leerde om zelf ook aan te pakken. 

En toen de kinderen hun eigen gezin hadden, ging 
ze helpen, ongemerkt soms: 'de kaboutertjes waren 
weer eens geweest!' En passen op Jeffrey vond ze 
heerlijk. Ze zag uit naar de tweede die op komst is. 
Leny was optimistisch van aard. Opbeurend ook 
voor de mensen om haar heen. En zo pakte ze ook 
haar ziekte aan. Ze onderging positief de onderzoeken 
en de kuren, want ze wilde beter worden. Maar na 
ruim een half jaar werd het duidelijk dat ze niet 
meer beter werd. Zij zag dat onder ogen en kon er 
open over praten. Het is fijn dat ze tot op het laatst 
heel helder van geest was. Fijn was ook dat ze die 
laatste dagen thuis in de vertrouwde kring heeft 
kunnen doorbrengen. Zo heeft zij de ziekenzalving 
ontvangen, zo is zij gestorven. 
Zij is niet oud geworden, 56 jaar. Haar dood grijpt 
diep in in ons leven. Maar naast ons verdriet is er 
een groot gevoel van dankbaarheid voor alles wat ze 
voor ons gedaan heeft. Ze zal altijd in onze herinnering 
blijven. Wij bidden dat zij in vrede bij de Heer is. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn vrouw en onze 

moeder en oma zeggen wij u oprecht dank. 
Theo de Kleijn, 
kinderen en kleinkind 


