
Dankbaar voor de liefde en goedheid 
die zij aan ons gaf blijven wij verbon
den met onze lieve zorgzame moeder, 
schoonmoeder, grootmoeder en over· 
grootmoeder 

Hermina Johanna Maria 
Wekking 

weduwe van 
Gerhardus Hendrikus Hanterink, 

geboren 13 april 1907 te Lonneker, 
overleden te Oldenzaal 22 april 1987. 

Bij dit heengaan van moeder staat ons 
het beeld voor ogen van een echte 
moeder, die haar leven totaal gaf aan 
haar gezin, aan haar kinderen. ,.Onze 
Lieve Heer heeft mij de kinderen ge
geven, dan moet ik er ook voor zor
gen". Deze opdracht heeft moeder tot 
aan haar dood toe zeer ernstig geno
men. Ondanks haar vele ziekten tijdens 
haar leven, bleef zij met haar moeder
hart bij haar kinderen, die zij zeer hoog 
aansloeg. Daarbij wilde zij niets van 
haar ziekte weten, zelfs op het laatste 
moment niet, toen ze veel pijn had. 
Ze ging door tot het einde, zorgen en 
zorgen voor haar kinderen. Haar grote 
levenswil was haar hierbij tot kracht. 
Zij ging niet uit, maar thuis kon ieder· 
een bij haar terecht ; niet alleen haar 

kinderen, maar ook mensen die haar 
om steun en raad kwamen vragen; thuis 
stond zij voor iedereen klaar die aan 
haar deur kwam. 
Haar leven heeft zware tijden gekend, 
vooral door het wegvallen van vader, 
maar haar moederhart deed erg veel 
pijn, toen haar zoon Herman haar ont
viel. Haar grote geloof en haar grote 
verering van Maria is voor moeder een 
bron van kracht geweest in die ogen 
blikken. Het gedicht dat in de huiska
mer hing, heeft haar vaak geïnspireerd: 
Zij die bidden hebben niet te vrezen, 
Schoon zij lopen worden zij niet moe, 
Nooit zal het striJden hun te moeilijk 

worden, 
In de storm zend God hen vrede toe. 

Op 27 april 1987 hebben wij moeder 
en grootmoeder vanuit de Maria Ge
boortekerk te Losser te ruste gelegd 
op het r.k. kerkhof aldaar, in hetzelfde 
geloof van haar, dat God haar in die 
vrede bij Hem thuis heeft opgenomen. 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen, behuwd-, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 




