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JOHANNA MARIA HANTERINK 

Hij werd geboren te Oud-Ootmarsum (Gem. 
Denekamp) op 7 mei 1923 en is p lotsel ing in 
de Heer overleden te Hengelo (0.) op 17 
maart 1984. Hij werd begraven op het paro
chiële kerkhof te Deurningen op 21 maart 
1984. 

Hij voelde wel dat zijn gezondheid minder 
werd, maar belangrijk was voor hem alleen 
hoe hij voor de zi1nen zou kunnen blijven zor· 
gen. En toen hem duidelijk was geworden. dat 
hij volstrekt niet zou kunnen blijven werken 
als hij in de kracht van zijn leven gedaan had, 
overdacht hij de mogelijkheden die er voor 
hem nog waren: hij zou het veel ka lmer aan 
gaan doen. maar hij moest mensen ontmoe
ttm. met mensen praten. mensen van dienst 
zijn. Hij wilde een ander voorthelpen: zoals 
hij velen letterlijk had voortgeholpen door 
hen te leren auto-<ijden. Maar voortaan zou 
het hem voldoende zijn als het zijn echtgenote 

en kinderen maar goed ging. Dan was hem al
les goed. Hoe duidelijk bleek dat in zijn laat· 
ste dagen: hij die met zoveel mensen in goede 
relatie stond, verlangde aan zijn ziekbed alleen 
zijn vrouw en kinderen en hij moest weten 
hoe het met zijn kleinkinderen ging. Aan een 
welverdiende rust is hij op aarde niet meer 
toegekomen. Als gelovigen bidden wij nu voor 
hem de eeuwige rust. de rust in Gods vrede af 
en wij bidden. in dankbare herinnering aan 
zijn onvermoeibaar werken en zorgen, met de 
Kerk: 
Heer. heil ige Vader . almachtige eeuwige God, 
wij bidden voor de ziel van uw dienaar Jan. 
Gij hebt hem uit deze were ld tot U geroepen : 
laat hem, verlicht en vertroost, binnengaan 
in uw land, 
leid hem ongedeerd door de dood heen naar 
het samenzijn met uw heiligen in het licht, dat 
Gij eertijds beloofd hebt aan Abraham en zijn 
nageslacht. 
Door Christus onze Heer. Amen. 

Voor uw belangstel ling tijdens de ziekte en 
uw deelneming na het p lotseling ov1:1rlijden 
van mijn man. onze vader en opa, betuigen wij 
u onze hartelijke dank. J 

J.M. Keupink-Hanterink. 
kinderen, behuwd- en kleinkinderen. 


