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Ter nagedachtenis aan 

HENDRIKUS GERHARDUS WINTERS 
echtgenoot van 

ANNA CAROLINA VORTKAMP 

Geboren te Boekelo, 5 augustus 1915. 
overleed hij plotseling 30 maart 1982, 
terwijl hij bezig was met zijn hobby: 
het tuinieren. - Hij kon nog gesterkt 

worden door het Sacrament van het 
H.Oliesel. - Op 3 april d.o.v. brachten 

zijn dierbaren en vrienden hem de 
laatste eer met elkaar verenigd in een 
gezongen Eucharistieviering, waarna 

z'n lichaam naar z'n laatste rustplaats 
werd gebracht op het kerkhof te 

Boekelo. in afwachting van de 
opstanding in heerlijkheid. 

Hij was geen man die aan de weg 
timmerde. maar leefde voor z'n gezin 
en het kleine paradijs, wat hij rond 
hen had geschapen. 

Door ziekte gedwongen z'n werk op 
te geven kon hij samen met z'n vrouw 
genieten van 'n fijne oude dag, waarin 
hij ondanks z'n kwaal genoot van de 

liefde van vrouw en kinderen, de aan
hankelijkheid van de dieren en de 
schoonheid van de natuur. Hij p lukte 
in dankbaarheid iedere dag, die God 
hem gaf te leven in zijn gemeenschap 
Boekelo. 

In de lente kwam zijn einde. onver~ 
wacht. - Voor hem een haast onmer~ 
bare overgang naar 'n eeuwige lente. 
voor hen die achterblijven een haast 
niet te verwerken snel einde. 

Dierbare vrouw en kinderen, dank 
voor jullie liefde. Blijf een steun voor 
elkaar door de liefde, waarin ik ook 
nu met jullie verbonden blijf en waar
in wij elkaar altijd wisten te vinden. 

God geve jul lie, daarvoor bid ik. 
kracht en troost 

Moge God hem opnemen in Zijn 
eeuwig Paradijs, waar nu de eeuwige 
vreugde hem wacht. - Heer, geef hem 
de eeuwige rust. 

Voor al uw blijken van medeleven, be
toond na het overlijden van mijn lieve 
man en onze zorgzame vader. betui
gen wij U onze oprechte dank. 

A. C. Winters-Vortkamp 
Hans en Loes 
Annette en Theo 




