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Zijn handen hebben voor ons gewerkt, 
Zijn harl heeft voor ons geklopt, 

Zijn ogen hebben ons altijd gevolgd. 

Met dankbaarheid denken wij terug aan 

Gerhard Hanter 
echtgenoot van Ida Lögers 

Hij werd geboren op 11 mei 1923 in De Lutte en 
overleed op 2 februari 2006 in het verpleegcentrum 
VVTO Gereia te Oldenzaal. 

Gerhard groeide op in een gezin van tien kinderen. Hij 
was de op één na oudste. Vanaf zijn vijftiende jaar 
werkte hij als knecht bij de boeren. Vanaf 1955 werkte 
hij met veel plezier bij de gemeente Oldenzaal (afde
ling openbare werken). 

Gerhard was een man van eenvoud en weinig woor
den. Hij uitte zich niet gemakkelijk. Hij stelde weinig 
eisen voor zichzelf en was een heel tevreden mens. 
Dat straalde hij ook uit. Hij was een gelovig mens met 
een goed karakter. Heel gewoon, hij hield niet van 
poespas. 
Hij genoot van de kleine dingen in het leven, gezellig 
thuis zijn, lekker eten, af en toe familiebezoekjes. 
Fijne herinneringen zijn de vakanties samen met de 
familie Hanter naar Duitsland en Oostenrijk. 

Hij had een grote hobby: dat waren de bijen . Ook 
verbouwde hij graag allerlei groenten in zijn tuin. Op 
maandag fietste hij altijd naar de markt en maakte daar 
graag een praatje met bekenden. 
Hij had niet meer gedacht opa te worden en was 
daarom zo ontzettend blij met zijn kleinzoon Luke 
(Lucky). 
Een mooie dag voor hem was het feestje ter gelegen
heid van zijn tachtigste verjaardag . Daarna kreeg 
Gerhard toch meer gezondheidsproblemen. Toen hij 
in oktober 2004 een tweede hartinfarct kreeg was het 
niet meer mogelijk voor Gerhard terug naar huis te 
gaan. Toen volgde opname in het verpleegcentrum 
VVTO Gereia te Oldenzaal. Daar heeft hij bijna ander
half jaar gewoond. Hij mocht er graag zijn. Hij klaagde 
nooit en was ook daar een heel tevreden mens en 
genoot van de gezelligheid om hem heen. 
Hij heeft een liefdevolle verzorging gehad, vooral de 
laatste weken van zijn leven. 

Gerhard, we zullen je missen. 

Graag willen wij iedereen bedanken voor het medele
ven na het overlijden van mijn man, onze vader en 
opa. 

Ida, Monique, René en Luke 


