Je bent zo snel gegaan,
met veel pijn in ons hart moeten wij je afgeven.
We hadden je nog zoveel willen vertellen.
Je was zo’n sterke, lieve vrouw.
Wat zal je gemist worden.
We waren zo fier op jou
want je was en blijft voor ons een onschatbare waarde.
We zullen je allemaal missen!
Wat ook heel mooi is:
iedereen was steeds welkom bij jou,
met je lieve lach op je gezicht
was je zo gelukkig met een bezoekje van ons
Liefste Pete,
de kaars leek bijna eindeloos maar is nu stil gedoofd.
Een leven lang zorgzaam geweest, een hand
die altijd zwaaide als we gingen en zoveel mooie dingen
zo zal ik je altijd blijven herinneren.

Lieve Pete,
de bezoekjes in de Weimortels,
je zien zitten in de zetel aan het keukenraam,
en jij die vertelde...
dat zijn de herinneringen die ik zal koesteren.
Op het laatst zagen we je minder,
maar het tellen van je achterkleinkinderen was ons vast ritueel.
We zijn héél dankbaar dat je zolang bij ons bent geweest.
Rust zacht!

Liefste
We willen jou zeggen dat wij aan je denken,
niet alleen nu maar ons heel leven lang...
De herinneringen groot en klein,
vertellen wij met een lach,
niet alleen nu maar ons hele leven lang...
Ons liefste Peteke wij houden van jou,
niet alleen nu maar voor altijd.
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Maria

Zij leeft verder in de vele mooie herinneringen van

Mevrouw

Maria Bleys
Echtgenote van wijlen
de heer Frans Winters
Geboren te Lommel op 22 december 1927
en aldaar zachtjes ingeslapen in het
WZC Kapittelhof op 12 mei 2020.

Gezien de richtlijnen omtrent het Covid-19 virus,
zal de uitvaartdienst in intieme familiekring plaatshebben,
waarna ze begraven wordt naast haar echtgenoot
op de begraafplaats van Lommel-Centrum.
U kan de familie steeds online of telefonisch condoleren.

Ludo en Maria Willekens - Winters
Benny en Elke
Franky (†)
Harry en Linda Winters - Goethals
An en Janwillem, Alexander, Thibo
Johan en Jacqueline Vandenberk - Winters
Wendy en Bavo, Aiko, Ian, Yuna, Minne
Jessy en Niels, Obe, Vinn
Gerry en Annita Machielsen - Winters
Roel en Claudia, Matz, Beau
Elke en Gert, Jorre en Jesse
Tony Winters
Kevin en Leentje, b
André en Rita Jansen - Winters
Fanny en Sven, Jori, Kaat
Kelly en Andy, Kalynka
Guy en Gerda Vandenboer - Winters
Hanne en Jan, Liz, Liuz, Lau
Joke en Michael, Aiden, Saidy
Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Delen dit verdriet : haar schoonzussen, neven en nichten
De families: Bleys -Vandenboer en Winters – Verhees
Een warm woord van dank aan haar huisarts Dr. Bastinni, het personeel van het
WZC Kapittelhof voor hun goede zorgen, steun en fijne begeleiding.

Ma,
Je tijd is nu dan toch gekomen,
Je bent van ons heen gegaan in alle rust.
Eenvoudig was jou leven.
Ma, jou leven was,
mooi en voltooid.
Ook was je sterk,
en wat was je groots.
Ma, het leek wel alsof je voor altijd
bij ons zou blijven.
We zullen je missen, tot later.

