


Gedenkt in uw gebeden de ziel van 

Antonius Johannes Winters 
echtgenoot van 
Maria Anna te Koppele 

Hij werd geboren te Hengelo op 4 nov. 
1897. Gesterkt door de genademiddelen 
van de kerk, gaf hij op 16 sept. 1975 zijn 
ziel aan zijn Schepper terug in het Stads
maten-ziekenhuis te Enschede. 
Zijn lichaam werd ter ruste gelegd op het 
r.-k. kerkhof te Beckum op 20 sept 1976 
in afwachting van de eeuwige opstanding. 

Zelfs de sterkste moet wijken voor de dood en al 
telt hij vele levensdagen eens is het door God ge
stelde aantal bereikt. Zo had God hem een lange 
tijd van leven toegemeten. Hoewel we zagen dat 
vaders krachten afnamen, is hij toch nog eerder 
gestorven dan we dachten. Maar hij was niet on
voorbereid Op de dag van zijn 46-jarig huwelijks
feest vertelde hij nog dat hij niet bang was om te 
sterven. ,,Het ligt er maar aan hoe je geleefd hebt" 
zei hij . Dit tekent hem precies. · 

Wanneer hij in oprechtheid meende iets te moeten 
doen. dan deed hij dat zoals hij dacht dat 't gedaan 
moest worden en zette hij door, of het nu in het 
belang was voor zijn gezin, zijn kinderen of an
deren. Niets kon zijn sterke karakter aantasten Hij 
werkte plichtsgetrouw door voor zijn gezin met 
totale inzet, met onverzettelijkheid en gaf hun 
degelijke godsdienstige beginselen door zoals hij 
ze zelf beleefde. Het was niet altijd gemakkelijk 
deze overgave te volgen, de een kon het gemak
kelijker dan de ander, maar ieder mens moet het 
recht en de ruimte hebben zijn eigen idealen en 
opvattingen te kunnen verwezenlijken. 

Beste vrouw, dank voor al je 1iefde en zorgen . 
Ondanks alle zorgen en moeilijkheden he.bben we 
het fijn gehad. 

Beste kinderen en kleinkinderen 1 dank ook voor 
jullie liefde, zorgen en medeleven. Probeert het 
goede over te nemen dat ik geprobeerd heb aan 
jullie door te geven. 

Mijn Jezus ba~hartigheid. 

Onze Vader, Wees Gegroet. 

Voor uw medeleven betoond bij het 
overlijden van miin lieve man en onze 
zorgzame vader en opa, zeggen wij u 
onze welgemeende dank. 

M. A. Winters-te Koppele, 
kinderen en kleinkinderen. 

Beckum, september 1975, 


