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Op een steenworp afstand van de St. Ni
colaaskerk werd hij geboren en deze kerk 
zou een belangrijke plaats in heel zijn leven 
blijven innemen. 
Niet alleen had hij een onwankelbaar ge
loof en vereerde Maria. ook was hij vrijwel 
altijd beschikbaar en present bij 't beieren 
en begrafenisluiden. Deze familietraditie in 
ere te houden beschouwde hij als 'n plicht 
en ze schonk hem tevens grote voldoening. 
Zijn interesse in zijn omgeving was groot. 
Als voormalig hotel -café - eigenaar kende 
hij velen en velen kenden hem. 
Oprichter van de Biljartvereniging. waarvan 
hij nog onlangs 40 jaar lid was en dat met 
overgave. Daarnaast voormalig voetballer 
van DOS '19. 
Hij bracht bijna geen moment van de dag 
in ledigheid door. Pa's grote hobby was 
ook puzzelen en hij hield van de natuur. 
Hij fietste dagelijks zijn vaste route over 
het Landgoed $ingraven en kon dan lange 
tijd over de brugleuning gebogen staan 

kijken naar de zwanen en eenden op de 
Dinkel. 
Menig kind zal hem missen want hij was 
een grote kindervriend. Ze waren steeds in 
zijn nabijheid te vinden thuis. bij familie 
en kennissen .• Opa Wintels" was een be
grip. 
Zieken konden steeds een beroep op hem 
doen. als ze voor onderzoek naar het zie
kenhuis gebracht moesten worden. Ze hoef
den maar te vragen en pa was met de 
auto present. Totdat h[i onverwacht zelf in 
dat ziekenhuis moest worden opgenomen 
met een zeer ernstige ziekte en korte tijd 
later geroepen werd door de Heer. 
Zijn klokken, die hij altijd getrouw luidde. 
begeleiden hem nu zelf naar zijn aardse 
rustplaats. Ons geloof echter zegt ons. dat 
dit niet het laatste is. maar de overgang 
naar een eeuwig leven bij God. Hier zullen 
we elkaar eens terugzien. 

Voor de vele blijken van belangstelling en 
meeleven blijven we u steeds dankbaar. 

Denekamp. februari 1988 

J. Benneker. koster, Denekamp 

Toos 
Jos 




