
Je blijft in ons leven 
altijd dichtbij. 

t 
In dankbare herinnering aan mijn lieve man 

en onze fantastische vader en opa 

Harry Echtermel)er 

echtgenoot van Miny Hannink 

Hij werd geboren te Lonneker 25 juni 1927. 
Geheel onverwachts is hij, voorzien van het 

H. Oliesel van ons heengegaan op 
5 februari 1999. We hebben hem herdacht in 
de Avondwake. Biddend namen wij afscheid 
van hem in de gezongen uitvaartdienst op 
10 februari en hebben d.o.v. zijn lichaam te 

ruste gelegd in de aarde van de 
Westerbegraafplaats. 

Wij kennen papa als een man die altijd een 
goed humeur had, altijd in was voor een goede 
grap en een hele brede interesse had. Voor 
ons, zijn vrouw en kinderen, had hij alles over. 
Eerst was het 't klussen bij ons in en om het 
huis. Later, toen hij het om gezondheidsrede
nen rustiger aan moest doen, stond hij ons altijd 
met goede adviezen terzijde. 

Rustiger aandoen betekende echter niet dat hij 
in huis bleef zitten. Samen met mama maakte 
hij dagelijks uitstapjes met de auto. Een dag 
niet weggeweest was voor hem een verloren 
dag. Hij genoot ervan als we met ons allen 
samen waren. Voor Nick en Eline was hij een 
onvergetelijke opa. Hij kon alles van hen heb
ben, niets was hem te dol. 
Hij vond ook veel plezier in 't maken van schil
derijen, het verzorgen van zijn vogels en het 
wekelijkse potje kaarten. Hij plaatste zich niet 
op de voorgrond maar stond altijd klaar als 
iemand hem nodig had. 
Papa was heel gelovig. Hij had een groot ver
trouwen in Maria en was al meer dan 50 jaar 
een trouwe bezoeker van de H. Gerhardus 
Processie. Daarom willen wij niet geloven dat 
zijn dood een einde is; wij vertrouwen dat hij 
voortleeft bij God. Hij zal voortleven in ons, die 
zoveel aan hem te danken hebben, en in allen 
die hem goed gekend hebben. "Papa, bedankt 
voor alles, voor ons blijf je leven, ook al ben je 
gestorven.· 

Miny 
Inge en Ernst-Jan 

Nick, Eline 
André en Elles 

Graag willen wij iedereen die, op welke wijze 
dan ook, belangstelling en medeleven bij 
't overlijden van papa heeft getoond. hartelijk 
bedanken. 




