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Wij gedenken dankbaar 

Gerard Hanter 
echtgenoot van Annie Davina 

Hij werd op 3 april 1923 geboren in de 
gemeente Losser. Niet geheel onverwacht. 
maar voor ons allen te vroeg, 1s h1J op 
1 2 augustus 1998 in zijn huis aan de Thor
beckestraat te Oldenzaal overleden. 
In de Drieêenheidskerk hebben we tijdens 
een Eucharistieviering afscheid van hem 
genomen. Daarna hebben we hem begeleid 
naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof 

Als pa sprak over familieleden die al over
leden waren, dan gebruikte hij de woorden: 
'die bent ophemmeld'. 
Omdat hij graag thuis wilde sterven, hebben 
we er alles aan gedaan, om het laatste 
stukje van zijn leven zo aangenaam mogelijk 
te maken. Hij heeft een zeer werkzaam 
leven achter de rug. Bijna vijftig jaar werkte 
hij als wever in. d~ textiel. Na zijn pensio
nering legde hij zich toe op zijn moestuin 
en verzorgde thuis wat kleinvee. Dat vond 
pa mooi, want hij was een liefhebber van 
d.~ natuur. Sa~en met ma genoot hij van 
Zijn nieuwe huis, dat toch op z'n oude plek 
stond. 

Pa was een man van weinig woorden. Je 
wist precies wat je aan hem had. Hij vond 
veel QOed, maar het moest wel in zijn 
~traatje passen en ook daar was hij duidelijk 
m. 
Pa was een gelovige man en erg kerkelijk. 
Als c~llectant. was hij nauw betrokken bij 
de Dr1eëenhe1dsparochie. Met de veran
deringen in de liturgie ging hij niet altijd 
even gemakkelijk om. 
Vroegen we hem voor een middagje uit of 
e~n weekendje met z'n allen weg. dan zat 
hij te mopperen: 'ik blijf het liefst thuis'. 
Maar eenmaal aangekomen, dan genoot hij 
om met z'n hele gezin samen te zijn . Zoals 
hij ook kon genieten van zijn kleindochter 
Marieke. 
Hij kon met voldoening over de kinderen 
spreken; want ze zijn goed terecht gekomen 
en ma redt zich wel. 
Wij zijn dankbaar, dat we zo' n vader 
mochten hebben. Wij geloven zeker, dat 
ook pa nu 'opgehemmeld' is. Hij hee~ het 
verdiend. 

Wij zijn dankbaar voor uw meeleven bij de 
ziekte en het over lijden van mijn man. onze 
vader en opa. 

A. Hanter-Davina 

Henk - Ria 
Marieke 

Maria - Johnny 


