
Zijn fianátn fu66en flO<n" ons gewerf;J, 
Zijn liart keft wor on.s gel;_{.opt, 

Zijn Of!ett fu66en on.s aftiji gwof{ji. 

Met dankbaarheid denken wij terug aan 

BERTUS HANTER 

echtgenoot van 

TRUUS MORSINK 

Hij werd geboren op 11januari1926 te De Lutte (Gem. 
Losser) en overleed, gesterkt door het Sacrament van de 
Ziekenzalving, op 22 november 1988 in het Dr. P.C. 
Borsthuis te Hengelo Ov. Na de uitvaartdienst in de Paus 
Joanneskerk hebben we hem ter ruste gelegd op het 
kerkhof te Hengelo Ov. op 25 november 1988. 

Pappie was een man van eenvoud en weinig woorden, 
met een sterke wil, maar iedereen die hem beter kende 
wist dat achter dit uiterlijk een man schuil ging met een 
warm hart 
Niets was hem ooit te veel; nooit deed je tevergeefs een 
beroep op hem. Hij heeft zichzelf weinig tijd voor rust 
gegund; naastz~nwerk knapte hij thuis tal van klusjes op. 
Hij was een liefhebber van de natuur en hield niet van 
drukte om zich heen. De hechte band met zijn familie, 
maar vooral met zijn eigen gezin, kwam voor hem op de 
eersteplaats. Gerechtigheid was voor hem van groot 
belang. 

Het liefst deed nij al!es zelf, het kostte hem moeite dat hij 
door zijn ziekte bepaalde dingen uit handen moest 
geven. Genieten wilde hij van z'n pensioen dat komen 
zou, hij had het altijd over "later". 
De laatste jaren zijn voor hem vaak erg moeilijk geweest. 
Langzaam werd hij ervan doordrongen dat het slechter 
met hem ging. Tot het laatste moment heeft hij hierop zijn 
eigen manier tegen gevochten. Het was een lange strijd 
met Ups en Downs. 
Grote vreugde beleefde hij aan zijn wekelijkse tripjes op 
zondagmiddag en aan de aanwezigheid van zijn 
kleinzoon Mitchel, zijn oogappel. 
Moeilijk was voor hem dan ook het afscheid van huis, in 
mei 1988, toen hij werd opgenomen in het Dr. P.C. 
Borsthuis, waar hij liefdevol is verzorgd. 
Praten ging allang niet meer, maar zijn ogen spraken 
boekdelen en hebben ons altijd gevolgd. Hij was een 
gelovig man, ging graag naar de kerk, ook toen het bijna 
niet meer ging in zi1n ziekte. "Het bevordert mijn 
genezing" zei hij altijd. 
Veel te vroeg is hij van ons heengegaan, maarwij worden 
getroost met de gedachte dat het goed en genoeg is 
geweest. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw medeleven in de lange ziekte-periode' en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze goede vader en opa, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Hengelo Ov., november 1988 
Sloetsweg 128 A. 

G.H. Hanter-Morsink 
Yvonne Gerard 

Mitchel 
Nardy en Bé 


