
Heer, blijf bij ons, 
want het wordt nacht. 



Gedenk in uw gebed 

onze Arno 

( Ignatius Henricus ) 

zoon van G.A.J . Winters en 

G.B.M. Veelers 

die geboren werd te Beckum op 31 juli 
1960 en door de Heer der levenden 
werd teruggeroepen op 21 januari 1977, 
gesterkt door de genadem iddelen van de 
Kerk, in het Stadsmatenziekenhu is te 
Enschede. 
Zijn lichaam hebben we te r ruste gelegd 
op het R.K . kerkhof te Beckum op 26 
januari 1977, waar het wacht op zijn 
verheerlijking. 

Heel plotseling is onze Arno op weg naar 
school door een noodlottig ongeval van 
ons heengegaan; een jong leven is ge
broken en we weten niet waarom . 
Alles was zo goed en alles was zo mooi. 
Hartstochtelijk verlangde h ij te leven 
met de inzet van zijn onstu imige kracht. 
Waarom moest dit nu gebeuren? 
Het antwoord komt niet. 
Lijden en dood zal voor ons mensen al
tijd een mysterie blijven, waarop we het 
antwoord alleen maar kunnen vinden in 
het geloof; in het geloo f in die woorden 
van Christus: ,,Wie in Mij gelooft zal 
leven ook al is hij gestorven" en "Wie in 
Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid" 
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Proberen we elkaar met deze woorden 
te troosten in deze droeve dagen, die we 
door moeten maken en blijven we vol 
vertrouwen dat onze liefde en zorgen 
aan Arno niet voor niets zijn geweest. 
Lieve vader, moeder, oma, Clemens en 
Martin. Vanuit het leven in de hemel kan 
ik misschien veel voor jullie doen als 
dank voor wat jullie voor mij hebben 
gedaan . Hartelijk, heel hartelijk bedankt 
en tot z iens in de hemel bij opa en 
Marlinda. 

Onze Vader Wees Gegroet. 

1 Voor Uw blijken van meeleven en 
deelneming, ondervonden bij het 
overlijden van onze lieve Arno, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Familie Winters. 


