
Z11n grootheid lag in kleine dingen 
die zo gewoon leken 

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
betekend gedenken wij onze 

lieve pa en schoonpa 

Gerhard Winters 

Gemard werd geboren te Lonneker op 
18 september 1931 Na gesterkt te zijn met 
het Sacrament der Zieken 1s h1J in ons bijzijn 

overleden 1n het ziekenhuis te Enschede 
op 15 september 2009 . 

WiJ hadden hem voor het laatst in ons 
midden op zaterdag 19 september tiJdens de 
uitvaartviering in de Parochiekerk H. Blasius 
te Beckum, waarna we hem ten ruste hebben 

gelegd op het parochiële kerkhof 

Pa werd geboren in het gezin Winters te 
Lonneker en is later opgegroeid 1n Beckum 
Na zijn huwelijk met Gerda Breukers werd er ,n 
Beckum een woning gebouwd waar ZIJ samen 
zichtbaar genoten van de ruimte en de vrijheid 
die ZIJ daar hadden. Pa was samen met zijn zus 
vele uren te vinden in de tuin en de moestuin , 
deze moest er altijd piekfijn uitzien en niets was 
lekkerder dan groente uit de eigen tuin 

Na zijn werkzame leven bij de StoombleekenJ 
1n Boekelo en daarna vele Jaren bij Vredestein 
banden in Enschede als heftruckchauffeur, was 
het dan ook de bedoeling om na zijn vervroegde 
pensioen. samen met ma te gaan genieten van 
vakantie tripjes en de vriJe tiJd die ze kregen 
D,t was helaas maar van korte duur toen ma in 
1992 werd getroffen door een hersenbloeding . 
Pa heeft vol overgave de huishouding en 
zorg voor ma op zich genomen en zich zelf 
weggecijferd. De tijd die overbleef om de tuin 
te verzorgen werd toen spaarzaam Toen ma in 
2004 overleed was het dan ook moeilijk om de 
draad weer op te pakken. pa begon te merken 
dat ook hij niet meer de jongste was en begon 
met zijn eigen gezondheid te klungelen. maar 
als Je hem er naar vroeg zei hij; "het geet wa" 
Dit waren ook de laatste woorden die wij van 
hem hebben gehad en hij is op dinsdag na een 
lange strijd alsnog rustig ingeslapen. 

Wij geloven en vertrouwen dat hiJ een nieuw 
huis heeft gevonden bij de Heer van alle leven 
en dat hij daar verenigd is met alle dierbaren 
die hem ZiJn voorgegaan. 

Aan allen die met ons meegeleefd hebben na 
het overlijden van Pa. zeggen wij oprechte 
dank. 

Wilfried en Ingrid 




