


Gedenk bij de Eucharistieviering en 
in Uw gebed 

ANNA MARIA WOL TERINK 
echtgenote van 

Hendrikus Johannes Winkelhu is 

Geboren op 1 augustus 1898 te 
Borculo, overleed ze te Hengelo in de 
Dr. Borststichting op 28 oktober 1981 , 
na gesterkt te zijn door de Sakramen
ten der zieken. - Op zaterdag d.a.v. 
31 oktober hebben we haar lichaam 
gebracht naar de r.k. parochiekerk 

van St. Marcellinus te Boekelo, waar
mee ze zich zo sterk verbonden voel 
de. - In een Eucharistieviering heb-
ben we afscheid van haar genomen 

en haar te ruste gelegd op 't r.k.kerk
hof aldaar, waar het nu wacht op de 

opstanding. 

Ze was een echtgenote, moeder en 
gastvrouwe uit duizenden. In Boekelo 
was ze een figuur geworden, die ja
renlang hoorde bij 't dorpsbeeld. 
Altijd stond ze klaar en met haar door
zettingsvermogen wist ze steeds een 
oplossing te vinden, ook al moest ze 
zich zelf behelpen. 

Dit blije leven, waarin ze toch heel 
veel van haar krachten vergde, vond 
de bron voor zoveel vitaliteit in haar 
diep geloof en onbegrensd Godsver
trouwen. - Zo werd ze, zonder dat ze 
daaraan dacht 'n steun en toeverlaat 
voor velen . 

Helaas werd haar oude dag vertroe
beld door ziekte, maar zij , d ie zelf zo
veel liefde had gegeven, mocht nu 'n 
liefdevolle verzorging vinden in het 
verpleegtehuis van de Dr.Borststîch
ting, totdat God haar tot Zich riep. 

Dierbare echtgenoot en kinderen, 
weest blij met mij, want ik ben naar 
Hem gegaan, op Wie ik altijd ver
trouwd heb. Bij Hem zal ik voor jullie 
allen een voorspraak zijn, opdat Zijn 
zegen ruimschoots op jullie moge 
neerdalen. Zo blijven we met elkaar 
verbonden in Zijn Geest. in Wie wij 
eens elkaar zullen weerzien . 
Heer, geef haar de welverdiende rust. 

Voor uw belangstelling tijdens haar 
ziekte en na het overlijden, zeggen wij 
u hartelijk dank. 

Familie Winkelhuis 


