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Dankbare herinnering aan 

Maria Anna de Winter 

sinds 16 november 1955 echtgenote van 

Johan Christiaan Marinus Willemsen 

Zil werd geboren te Nordhom {Old.) op 1.4 janu
an 1931 en overleed thuis aan de Burg. wynla
straat te Denekamp op 2 Januari 1997. 
We hadder haar 4 januan voor h~t l~a~st bij ons 
in de viering van de H. Eucharistie 1n de St. 
Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we haar 
begraven hebben op het parochieel kerkhof 
alcfaar. 

"Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?" 
{Spreuken 31, 1 Oa). Deze tekst uit de H. Sc_hrift 
Is zeer toepasselijk op het leven van deze lieve 
vrouw, moeder en oma. .. 
In een huwelijk van ruim 41 jaar heeft ZIJ het 
leven gedeeld met haar man en gezin in lief en 
leed. Daarom zal zij ook het meest gemist wor
den door haar man, kinderen en kleinkinderen. 
Zij heeft haar altijd weggecijferd voor haar 
gezin. Gedreven In haar huishouding stond zij 
met een luisterend oor klaar. 
Ze was er gewoon altijd. 

In eenvoud heeft zij geleefd, hoefde geen over
daad en had de waarheid lief. Ze was een 
vrouw van wienig woorden, maar als de waar
heid geweld werd aangedaan, kon ze scherp 
zijn. De volgende woorèlen van haarzelf getui
gen hiervan:"Het was te wensen dat alle men
sen alvorens te spreken, zichzelf bekeken; dan 
zouden zij het praten over anderen laten•. 
Je wist precies wat je aan haar had. Ze hield 
van de natuur en had een bijzondere liefde voor 
dieren. Rasa, de hond en de vogels in de tuin 
zullen haar heengaan voelen. 
Mia was een diep gelovige vrouw, die het geloof 
op de eertste plaats zocht in daden van gerech
tigheid. Toen haar een kwaadaardige z.lekte 
overkwam wilde ze niet klagen, maar qragen en 
bidden om kracht, zoals ze het zelf zeide. 
Toen haar ziekte ernstiger vormen aannam, 
vroeg ze om het Sacrament der Zieken, dat ze 
thuis temidden van haar gezin in diep geloof 
ontvangen heeft. In overgave heeft zij toen ha9:~ 
leven in Gods hand gelegd, gelovend dat h11 
haar een nieuwe wonlng zou bereiden In het 
hemels vaderland. Daar is zij nu aa~gekom~n 
en blijft ze In liefde met allen, van w,e ze hier 
gehouden heeft, verbonden. 
Mla, rust In vrede en zalige toekomst bij God. 

voor uw deelneming en medeleven, ondervonden tij
dens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma betuigen wij U onze 
oprechte dank 

De familie. 




