


Ter dankbare herinnering aan 

Catharina Geertruida Johanna 
van Mast 

echtgenote van 

Henrlcus Hermannus Gerhardus 
Winkel man 

Geboren te Buurse op 1-9-1910, overleden aan 
de Ess'lraat 10 te Buurse op 11-1-1990 en voor
zien van de sacramenten der zieken. 
Na de gezongen Requiemmis in de parochie
kerk van Maria Praesentatie hebben wij haar 
beg raven op het R.K. kerkhof a'ldaar op 
15-1-1900. 

Een dierbare , oprechte, liefdevol le en recht
vaardige vrouw is uit ons midden wegge
nomen. Het heef! zo mogen zijn dat God 
haar heeft geroepen. Natuurlijk laat ze een 
leegte achter voor haar dierbare echtgenoot , 
kinderen en kleinkinderen . 
Geboren op het " Nieuwenhuis" aan de Zend
velderweg te Buurse waar ze haar eerste 
levensjaren heeft doorgebracht. Vervolgens 
verhuisde zij met haar ouders naar de " Geer
truida Hoeve" aan de Alsteedseweg . 
Samen een gezin gesticht met Hendrik en 
aan negen kinderen het leven geschonken . 
Een zware taak rustte op haar schouders om , 
he<t gezin en de zaak, naast haar man te 
onders•teunen. 
Bescheidenheid sierde haar, ze wilde niet 
op de voorgrond treden. 
De liefde voor de kinderen was haar leven 
tenvolle uit. 
Ze heeft veel liefde gegeven en vroeg 
weinig terug. 

Een diepgelovige vrouw met een bijzondere 
verering voor de moeder maagd " Maria" . 
Binnen het gezin Winkelman heeft ze jaren
lang tante Trui verpleegd en verzorgd . 
Een onvoorstelbare zware opgave die zij heeft 
volbracht. 
Haar schoonmoeder oma Gesina heeft ze ook 
verzorgd in diens laatste levensjaren. 
Als vrouw in de keuken was ze jaren lang de 
centrale figuur voor de zaak met bruiloften 
en partijen , de kookkunst van haar was van 
een bijzondere kwaHteit . 
Plichtsgetrouw, liefdevol , goed zijn voor een 
ander, geen kwaad spreken over een ander 
zijn woorden die lagen opgesloten in haar 
handelswijze en karakter. 
De ziek'le heeft ze moedig gedragen, het was 
niet anders. 
Als op het ziekbed gevraagd werd aan haar 
van: ,,Hoe is het? " Kwam altijd het antwoord: 
" Wa goed " of " Het geet wa". Echt geklaagd 
heeft ze nooit. 
Mede door de verzorging van haar man, 
kinderen en hun echtgenoten heef! ze vredig 
kunnen sterven in haar eigen huis. 
Uit de grond van ons hart en als dank wat ze 
ons allen heeft gegeven nog het volgende: 

Lijden met een lach en een traan 
woorden soms moeilijk te verstaan . 
Liefde sterft niet bij het sterven 
·liefde blijf je geven, 
al is het lichaam vergankelijk 
in onze harten blijf je leven . 

Voor Uw vele blijken van belangstelling , 
tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en 
oma zeggen wij U onze oprechte dank. 

H. H. G. Winkelman 
Kinderen en i<'leinkinderen 


