


Dankbare herinnering aan 

TRUUS VEELERS 

echtgenote van Gerhard Winters . 

Op 11 juni 1925 werd zij te Bentelo 
geboren en op 14 februari 1998 is zij thuis 

in alle rust overleden. 
Wij hadden haar voor het laatst in ons mid
den tijdens de uitvaart op 18 februari 1998 

' in de kerk van de H. Blasius te Beckum, 
waarna we haar lichaam te ruste hebben 

gelegd op het parochiekerkhof. 

Dankzij de grote inzet van pa, Martin en 
José kon zij tot het laatst toe thuis 
verpleegd worden. Nu zijn allen nog de her
inneringen over. 
Ma werd geboren in een gezin van 5 kinde
ren. Op 29 oktober 1959 trouwde zij met 
Gerhard Winters. Hun gezin werd 
gezegend met 4 kinderen. Helaas hebben 
ze Marlinda gelijk al weer moeten missen. 

, Maar in januari 1977 kwam de grootse klap. 
Arno verongelukte. Deze klap is ze eigenlijk 
nooit goed te boven gekomen. Toch kreeg 
het leven weer kleur. Ma was een eenvou
dig mens, die niet van "poespas" hield . 

Ze was gewoon. De tuin en bloemen was 
haar grootse hobby. In augustus 1987 brak 
er brand uit. Na een paar maanden bivak
keren in de schuur werd er verhuisd naar 
de caravan. Dit heeft haar stevig 
aangepakt. Ma is nooit meer de oude ge
worden. 
In juli 1993 is haar enigste kleinkind Anique 
geboren, daar fleurde ze weer van op. 
Helaas heeft ze daar niet echt lang van 
mogen genieten, want een jaar later werd 
de ziekte van Huntington geconstateerd. 
Langzaam is ze uit ons midden weggeglipt. 
Haar kaars is opgebrand . 

Heer, laat Truus geborgen zijn 
in uw eeuwige liefde. 

Geef aan ons de kracht 
om samen dit verlies te dragen. 

Allen die met de ziekte en sterven van ma 
en oma de laatste tijd hebben meegeleefd 
en daardoor ons tot steun zijn, zeggen wij 
onze oprechte dank. 

Familie Winters 


