
Dankbaar herinneren we ons 

Eddy Winkel 

echtgenoot van Jeanette van Diermen. 

Hij werd geboren 
15 november 1944 te Lonneker 

en overleed 27 november 2002 te Enschede. 
Op 3 december namen wij afscheid van hem 

tijdens een gezongen uitvaart in de 
parochiekerk Verrijzenis des Heren. 

Daarna volgde de crematie te Usselo. 

Hij werd 58 jaar. 
Een eenvoudig man voor wie 'gewoon doen' 
gek genoeg was. Meer dan gewoon stond hij 
klaar voor zijn gezin. Voor hen was niets hem 
teveel. Een vriend en maatje, een steun en 
toeverlaat voor ma, vooral bij ziekte en 
moeilijkheden. 
Vierkant stond hij achter zijn jongens, maar 
liet niet met zich sollen. Vanuit zijn gevoel 
voor verantwoordelijkheid stond hij op zijn 
strepen en dat botste wel eens, maar er was 
een dragende ondergrond, die de band niet 
liet verbreken. Met dankbaarheid denken zij 
aan hem terug. 
Trots was hij op zijn kleinkinderen, Danique 
en Jarrel. Gelukkig en vol overgave was hij te 
vinden in de zandbak en bij de wip. Om nooit 
te vergeten! 

Als veertigjarig lid van de voetbalclub Emos had 
hij veel sportvrienden. 
Met zijn maats dronk hij graag een pint bier bij 
het biljarten. 
Hij hield van gezelligheid en ging graag uit. 
Het laatste jaar was hij moe, te moe vaak. 
Zijn hobby, de mooi aangelegde tuin aan de 
Holtwiklanden 53, liet hij 'verstenen'. 
Hij kon niet meer. 
Wat is er door hem heengegaan? 
Ongeveer 30 jaar was hij in dienst bij 'Motoren 
techniek Meijerink'. Tot de laatste dag fietste hij 
er trouw naar toe. Hij wist niet van opgeven, ook 
al was hem aangeboden korter te gaan werken. 
Daar bij de machines trof hem het bittere lot. Hij 
voelde zich onwezenlijk. 
Wat ze ook voor hem deden, het mocht niet 
meer baten. 
Niet wetend wat hem overkwam is hij gestorven. 
Waarom moest dit zo, zonder afscheid te kun
nen nemen van hen die hem lief waren? 
"Blijf niet bij de pakken neerzitten. Er is altijd 
weer uitkomst", zo zei hij zelf in moeilijke dagen. 

Voor uw vriendschap tijdens zijn leven en voor 
uw blijk van medeleven bij zijn overlijden, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Jeanette van Diermen 
Kinderen en kleinkinderen 




