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In dankbare herinnering aan 

Johan Hanter 

echtgenoot van 

Grete Fehnker 

Hij werd geboren op 9 november 1921 in De 
Lutte en overleed geheel onverwacht op 25 juni 
1997 te Denekamp. Op 28 juni hebben wij hem 
voor het laatst in ons midden gehad tijdens de 
viering van de heilige Eucharistie in de St. 
Nicolaaskerk te Denekamp waarna wij hem 
begraven hebben op het kerkhof aldaar. 

Een man van eenvoud en soberheid, een diep
gelovig man ook die met alles tevreden was. Zo 
zal Johan Hanter in onze herinnering blijven 
voortleven. Hij was de oudste in een gezin van 
tien kinderen. Een groot deel van zijn leven 
heeft hij op de Hakenberg gewoond waar hij tot 
1969 op de boerderij heeft gewerkt. 
Daarna was hij nog 15 jaar werkzaam in een 
fabriek in Nordhorn. 

Op 18 mei 1960 trouwde hij met Greta Fehnker. 
Meer dan 37 jaar heeft hij lief en leed met haar 
mogen delen. Hij was een lieve en zorgzame 
man. Johan was geen man die op de voorgrond 
stond. Hij hield van de natuur en was gek met 
bloemen. Zljn grote hobby was fietsen en wan
delen. Het liefst ging hij er samen met Greta op 
uit. Samen gingen ze dan de natuur in of op 
bezoek bij een van hun vele kennissen. 
Johan is zijn hele leven gezond geweest. Hij 
mankeerde nooit wat. Geheel onverwacht Is hij 
dan ook in de vroege ochtend van 25 juni van 
ons heengegaan. 

De verslagenheid en droefheid om zijn plotse
linge overlijden is groot. Graag hadden we 
Johan nog een aantal jaren in ons midden 
gehad. Het heeft niet zo mogen zijn. Wij durven 
geloven dat Johan, die heet zijn leven op God 
heeft vertrouwd en voor wie de kerk heel veel 
betekende, nu bij Hem thuis gekomen is en mag 
rusten in vrede. 

Johan, bedankt voor alles! 
Rust in vrede! 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven 
en uw gebed na het overlijden van mijn lieve 
man, onze broer, zwager en oom. 

M.K.B. Hanter-Fehnker 
Fam. Hanter 
Fam. Fehnker 


