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Met veel liefde blijven wij denken aan 

Hanny Hanterink-Broekhuis 

sinds 15 april 2000 weduwe van 
Joop Hanterink 

Mama werd geboren op 1 juli 1931 in Gronau. 
Op 18 april2002 overleed zij, na het 

ontvangen van het Sacrament der Zieken. 
Wij hebben haar op 23 april, na de 

Uitvaartviering in de 
H. Maria-Geboortekerk, te rusten gelegd 

op het R.K. Kerkhof te Losser. 

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten 
nemen van Mama. Maar in ons hart zal zij blij· 
ven voortleven als de goede, lieve en zorgzame 
moeder en oma die zij was. Mama was jong van 
hart en stond midden in het leven. Zij had een 
hele hechte band met ons voor wie zij dag en 
nacht klaar stond. Ook genoot zij ervan oma te 
zijn van Niek en Lotte en verheugde ze zich op 
de komst van haar derde kleinkind. Ze hield 
ervan er verzorgd uit te zien en ging graag win· 
kelen met ons of met haar vriendinnen. 

Gezelligheid en gastvrijheid stond bij haar hoog 
in het vaandel. Ook was ze elke morgen in het 
zwembad te vinden, alwaar ze een gezellige 
vriendenclub opbouwde. 

Mama was een sterke vrouw. Na het overlijden 
van papa heeft ze zich er moedig door heen 
geslagen. Helaas kwam na 1 jaar het verdrieti
ge bericht dat ze zelf ook aan een ernstige ziek· 
te leed. Vanaf dat moment leefden we tussen 
hoop en vrees. Toch bleef ze optimistisch en 
had ze nog volop plannen voor de toekomst. 
Haar huisje aan de Bemard Laurinkstraat heeft 
ze met zorg ingericht, maar helaas heeft ze hier 
maar kort van kunnen genieten. De laatste 3 
maanden van haar leven moest ze ons beetje bij 
beetje verlaten. Wij hebben haar tot het laatst 
met alle liefde en zorg omgeven, dankbaar voor 
alles wat ze voor ons heeft gedaan en betekend. 
Lieve mama en oma, we zullen je ontzettend 
missen. 

Hierbij bedanken wij iedereen voor het medele· 
ven en de steun, die wij mochten ontvangen tij
dens de ziekte en na het overlijden van Mama. 
Uw steun deed ons goed. 

Roswitha en Evert 
Niek 
Christel en Maurice 
Lotte 


