
Dankbaar denken wij aan 

Maria Anna te Koppele 
sinds 16 september 1975 weduwe van 
Antonius Johannes Winters 

Op 2 oktober 1897 werd zij te Lonneker 
geboren. Na gesterkt te zijn door het 
sacrament der zieken is zij in de vroege 
morgon van 29 december 1978 rustig 
in de Heer onts lapen. Wij namen van 
haar afscheid tijdens de uitvaartdienst 
op dinsdag 2 januari 1979. Daarna leg
den wij haar te ruste op het r .k. kerk· 
hof te Beckum. 

De laatste tijd wisten w ij al len dat we moeder 
en oma niet zo lang meer i n ons midden 
zouden hebben. Nu zij dan gestorven is, er
varen w ij heel goed wie zij voor ons geweest 
is. We kennen haar als een d iep gelovige 
vrouw, die met heel veel inzet geleefd heeft . 
Haar leven lang heeft zij hard gewerkt voor 
haar gezin. Tot de laatste week was zij ij ver ig 
bezig als een goede moeder en bezorgde oma. 
Tu in en bloemen waren haar liefste hobby. 
Maar haar arbeid ging gepaard met een intens 
gebedsleven. Tot het laatst heeft zi j haar ro
zenkrans gebeden. Haar verering van Maria 
uitte zich ook in haar bedevaarten naar Ke
yelaer, Banneux en Lourdes. We weten nu 

dat zij haar tocht door het leven beëindigd 
heeft , dat zij voorgoed bij haar Heer thu is 
gekomen is. Daar zal ze zeker voor ons allen 
on voor de vele bekenden en vrienden die 
zij had, een goede voorspraak zijn. Wij hou
den haar in heri nnering als iemand die heel 
veel voor ons betekend heeft en wij vertrou 
wen er op dat zij haar loon voor al het zwoe
gen ontvangen heeft van haar God die zoveel 
in haar leven heeft betekend en met wie zij 
zo vertrouwelijk leefde. 
Moeder en oma, leef in eeuwigheid samen 
met vader en Arno. 

Al len d ie met de ziekte en het sterven van 
moeder en oma de laatste tijd hebben mee
geleefd en daardoor ons tot steun zijn, zeg
gen wij onze oprechte dank. 

Fam. Winters . 




