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In dankbare herinnering aan 

Annie Hanter-Davina 

weduwe van Gerard Hanter 
sinds 12 augustus 1998 

Ma werd geboren op 19 mei 1923 te Losser. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is ze 
thuis overleden op 14 augustus 2015. 
Op 19 augustus vindt de uitvaart plaats waarna ze 
wordt begraven bij haar man Gerard, op de 
begraafplaats aan de Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Ma is opgegroeid in een gezin met 2 zussen en 
1 broer. Op 5-jarige leeftijd verhuisde ze naar de 
Verlengde Bentinckstraat, de latere Thorbeckestraat. 
Tot op de dag van haar overlijden heeft ze hier 
altijd gewoond. Op 24 januari 1953 is ze getrouwd 
met ons Pa, Gerard Hanter. Henk en Maria worden 
vervo lgens geboren en het is een goed leven 
samen. De deur heeft daarbij altijd voor iedereen 
opengestaan. Maria is met Johnny in Lonneker 
gaan wonen, Henk en Ria naast Pa en Ma. Later is 
kleindochter en oogappel Marieke hierbij gekomen. 

Na 45 jaar huwelijk overli jdt Pa en moet ze alleen 
verder. Een moeilijke t ijd breekt aan want ook 
haar eigen gezondheid laat dan te wensen over. 

Meerdere zware operaties heeft ze moeten 
ondergaan, maar is daarbij altijd positief gebleven 
en heeft nooit geklaagd. 

Ma is altijd een vrouw van gezelligheid geweest. 
Sinterklaasavonden bij haar thuis, verjaardagen, 
zondagen, uitjes van de Zonnebloem, het 
Ziekentridium, maar ook bezoekjes van familie, 
buren en vrienden waren altijd een bron van 
plezier. Evenzo de borreltjes met Henk en Ria 
op de woensdagavonden en de donderdagen 
dat er altijd samen met Maria boodschappen 
werden gehaald. 

Met Pinksteren een weekend weg met het gezin, 
dat inmiddels was uitgebreid met Peter, was voor 
haar een feest van gezelligheid dat altijd 
doorgang moest vinden. Zelfs dit laatste jaar is er 
voor haar geen moment sprake geweest dit 
weekend over te slaan. 

We zijn dankbaar en blij dat we Ma de nodige 
zorg in haar eigen huis hebben mogen geven. 

Ma en Oma bedankt en rust zacht. 

Wij danken u voor de belangstelling, het medeleven 
en de steun tijdens de ziekte en na het overlijden 
van Ma en Oma. 

Henk en Ria 
Marieke en Pe_I,e_r 

Maria en Johnny 


