
Dankbaar gedenken wij 
WILHELMINA CHRISTINA HANTERINK 

weduwe van 
Hendrikus Gerhardus Antonius Nitert 

Zij werd geboren op 26 maart 1896 te Los
ser. Gesterkt door het sacrament van de 
Zieken overleed zij op 31 maart 1983 te 
He llendoorn . 

De gezongen uitvaart vond plaats op 5 april 
1983, waarna wij haar lichaam te rusten 
hebben gelegd op het R.K. kerkhof te Al
melo. 

Al s een kaars , die langzaam opbrandt, zo 
was haar levenseinde. Na een welbesteed 
leven - dat maar liefst 87 levensjaren kende 
- ging zij vol overgave van ons heen. 
Blij en opgeruimd stond zij in het leven . 
Een leven dat getekend is geweest door 
harde arbeid en zorgen maar ook door ge
moedelijkheid. Bovenal hield zij van gezel
ligheid en van mensen om haar heen . 
Zij heeft in haar leven heel wat verhalen 
verteld want zij was graag aan het woord . 
Zij was een blije en opgeruimde moeder, 
die haar beste krachten geschonken heeft 
aan haar gezin . Ook in de laatste levensja
ren - toen haar krachten steeds meer afna
men - bleef zij het middelpunt om wie haar 
kinderen en kleinkinderen vaak samen kwa-

men. Ook voor haar achter-kleinkinderen 
had zij belangstelling. Dikwijls stond zij hun 
als een wijze oma, die het heel raak kon 
zeggen, te woord. 
Als een gelovige vrouw hield zij zich graag 
vast aan datgene, wat haar vertrouwd was 
en waarin zij zelf was opgegroeid en wat 
haar in de loop der jaren bijzonder dierbaar 
was geworden. 
Heel haar leven was geworteld in een diepe 
overtuiging en respekt voor God. Met grote 
regelmaat ging zij bij voor- en tegenspoed 
tot Hem. 
Beste kinderen , bijzonder hartelijk dank 
voor jullie liefde en intense zorg, en jullie ein
deloos geduld vooral in mijn laatste levens
jaren . Hartelijk dank aan allen, die mij in het 
laatste levensjaar zo liefdevol verpleegd 
hebben. Zet het goede uit mijn leven, dat 
indruk op jullie gemaakt heeft, voort in je 
eigen leven. 
Moge de Verrezen Heer haar nu deelge
noot maken aan Zijn Nieuw en Onvergan
kelijk Leven, waarnaar zij de laatste maan
den zo vol verlangen uitzag. 

Voor Uw belangstelling tijdens de langdu
rige ziekte en bij het overlijden van onze 
zorgzame en lieve moeder, oma en over
grootmoeder, zeggen wij U allen hartelijk 
dank. 

Kinderen Nitert. 
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