


Haar grootheid lag in kleine dingen. 

In dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Mos - Winters 
sedert 7 september 1995 weduwe van Hein Mos 

Annie werd geboren te Lonneker op 20 mei 1928. Na 
gesterkt te zijn met het H. Sacrament van de Zieken is 

. zij in het S.M.T. te Hengelo overleden op 2 september 
2002. Wij hadden haar voor het laatst in ons midden op 
vrijdag 6 september tijdens de uitvaartviering in de paro
chiekerk van de H. Blasius te Beckum, waarna we haar 
te ruste hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

Annie, geboren in het gezin Winters is altijd in Beckum 
blijven wonen, ook na haar huwelijk met Hein die zo 
onverwacht en te jong is overleden net vóór hun 25 - jarig 
huwelijk. Samen met Sien haar zus, die bij hen woonde, 
probeerde ze zo goed mogelijk de draad weer op te 
pakken ,totdat ook Sien overleed; steun en toeverlaat 
niet alleen voor Annie, maar ook voor het gezin van broer 
Gerard en zijn vrouw Gerda. Annie was heel creatief in 
de periodes dat ze zich goed voelde. Ze breide, maakte 
kaarten, naaide, maar ging ook graag even met de auto 
erop uit. De laatste tijd durfde ze niet meer zo goed, kon 
ze niet meer zo vaak naar de familie van Hein en miste 
ze de warmte en gezelligheid . Haar gezondheid liet zó-

veel te wensen over dat veel fijne dingen die ze vroeger 
zo graag deed, onmogelijk werden; de vele ziekenhuis
opnames die Annie achter de rug heeft waren daar de 
oorzaak van. Troost en bemoediging heeft ze in moei
lijke tijden, diepgelovig als ze was, altijd gevonde~ in 
haar grote geloof en haar liefde voor Maria. Banneaux en 
Lourdes waren voor haar bedevaartsplekken waar zij 
haar kracht zocht, evenals in haar parochiekerk van de 
H. Blasius waar ze een zeer betrokken en mee-levende 
parochiane was. De laatste periode van haar leven is 
haar zwaar gevallen, het was stil geworden om haar 
heen. Ze was niet in staat, had niet meer de moed, haar 
leven verder te leven; haar levenslust was verdwenen. 
Mede daardoor én haar zwakke gezondheid was haar 
geheugen ook niet meer zo goed, was ze soms warrig en 
haar eetlust verdwenen. 

Voor Annie betekent haar heengaan een gaan naar de 
eeuwige liefde van God en wij geloven en vertrouwen dat 
ze een nieuw thuis heeft gevonden bij de Heer van alle 
leven. Dat zij, met Maria als haar voorspreekster is 
opgenomen in de heerlijkheid Gods, verenigd met Hein 
en met allen die haar lief waren. 

Allen die met ons meegeleefd hebben na het overlijden 
van Annie, zeggen we oprecht dank. 

Familie Winters 
Familie Mos 


