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Haar grootheid lag in de dingen die 
zo gewoon leken. 

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft 
betekend gedenken wij mijn lieve vrouw, 

zorgzame moeder en schoonmoeder 

Gerda Maria Wlnters-Breukers 

Gerda werd geboren fe Lonneker 
,>· op 9 augustus 1932. 

Na gesterkt te zijn met de Ziekenzegening, 
is zij in het bijzijn van haar dierbare familie 
overleden in het verpleeghuis St. Elisabeth 

te Delden op 22 juli 2004. 
Wij hadden haar voor het laatst in ons 
midden op dinsdag 27 juli tijdens de 

uitvaartviering in de parochiekerk van de 
H. Blasius te Beckum, waarna wij haar 

ten ruste hebben gelegd op 
het parochiekerkhof. 

Gerda, geboren in het gezin Breukers, heeft 
haar jeugd doorgebracht in Boekelo, waar 
ze opgroeide in het café van haar ouders, 
waar ze ook vaak een balletje stootte aan 
het biljart. De wilde verhalen die er aan de 
bar werden verteld werden thuis nog dikwijls 
aangehaald en daaruit was dan ook op te 
maken hoe zij was; eerst denken en zorgen 
voor een ander, daarna kom ik zelf wel aan 
de beurt. 

Na haar huwelijk met Gerhard Winters werd 
er in Beckum een woning gebouwd, waar zij 
samen zichtbaar genoten van de ruimte en 
vrijheid die zij daar hadden. 
Gerda was in en om het huis altijd in de weer 
met allerlei bezigheden en de zorg voor haar 
gezin, daar hoorde ook de piraten muziek 
bij, de stereo kon dan niet hard genoeg 
staan en kon ze even ontspannen. 
Na in 1992 te zijn getroffen door een her
senbloeding werd alles anders, de zorg en 
het huishouden moest ze overlaten aan haar 
man maar de liefde voor de muziek bleef. 
Na jaren met veel tegenslagen, therapie en 
de opname in het verpleeghuis SI.Elisabeth 
te Delden, waar zij met veel ~trijdlust heeft 
gevochten, is zij toch nog vrij onverwacht 
van ons heengegaan. 

Wij geloven en vertrouwen dat ze een nieuw 
huis heeft gevonden bij de Heer van alle 
leven, en dat zij daar verenigd is met alle 
dierbaren die haar zijn voorgegaan en haar 
lief waren. 

Aan allen die met ons meegeleefd hebben 
na het overlijden van Gerda, zeggen wij 
oprecht dank. 

G.A. Winters 
Wilfried en Ingrid 


