
'n Beetje 

Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe een beetje. 
En alle beetjes die je stierf, 

't is vreemd maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelf ontgaan, 

je zegt ik ben wat moe. 
Maar op een keer dan ben je 

aan je laatste beetje toe. 

Dankbaar voor de vele fijne jaren die wij samen 
hebben mogen beleven, hebben wij toch onver
wacht, op 17 augustus 2002 afscheid moeten 
nemen van 

Theo Wintels 

echtgenoot van 

Anny Wintels - Rekers 

Theo is geboren op 19 december 1932 te 
Denekamp. 

. ... het zal niet wennen jouw plekje in de woon
kamer leeg te zien. 
De pijn die je voelde doordat je lichaam je meer 
en meer in de steek liet, werd verlicht door de 
gezelligheid en het plezier dat je beleefde aan 
het vele bezoek dat je samen met mama mocht 
ontvangen. 

Nooit zal iemand in de weinige woorden die je 
sprak een klagende ondertoon hebben kunnen 
ontdekken. Je was tevreden. 

. ... het gevoel anderen tot last te zijn viel je 
heel erg zwaar. 
Toch hebben de liefde en de kracht waarmee 
mama je tot de laatste adem heeft verzorgd en 
de momenten met ons samen, waarvan je stil
letjes zo intens kon genieten, ervoor gezorgd 
dat je de moed nooit openlijk opgegeven hebt. 

. . . . je was bang ons in de steek te moeten 
laten, bang dat je iets niet goed geregeld had. 
Toch voelde jij wat wij misschien nog niet wilden 
voelen; het lijkt alsof je het moment hebt uitge
kozen. Kalm, trots en tevreden ben je van ons 
heengegaan; kalm, trots en tevreden zul je in 
onze herinnering voortbestaan. 

Papa, nogmaals bedankt voor alle mooie /'aren 
waarin we samen hebben mogen zijn . We 
hopen dat je je welverdiende rust zult vinden ! 
Papa, hoal die good en Toi Toi ! 

Anny Wintels - Rekers 
Monique en Hermen 

Maarten en Brechje 
Dennis en Miranda 
Arjen en Frouke 

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling en het 
medeleven van de laatste jaren. Dit heeft papa de kracht gege· 
ven zo lang bij ons te blir,en. 




