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In dankbare herinnering aan 

Johannes Albertus olde Hanter 

echtgenoot van 

Aleida Maria Lansrnk 

Hij werd geboren op 8 september 1911 te De Lut· 
te. Plotseling overleed hiJ thuis op 5 maart 1995. 
Biddend hebben w11 op 8 maart afscheid van 
hem genomen rn de St. Plechelmuskerk te De 
Lutte, waarna wij hem begeleid hebben naar zijn 
laatste rustplaats op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Een man van eenvoud en soberheid, e"èn man 
van weinig woorden, maar ook een man met 
diep geloof. Hij was een hardwerkend en zor9-
zame vader voor zijn gezin, die heel gelukkig 
was met zijn vrouw en 8 kinderen en later een 
gezellige opa voor zijn 17 kleinkinderen. 
Het werk op z'n aannemersbedrijf was z'n lust 
en z'n leven. Met veel liefde en toewijding kon
den zijn vakbekwame handen het ruwe hout om
vormen tot wagens, wielen en kozijnen. Zijn 
hobby's waren zijn schapen, konijnen. moestuin 
en vooral het bezig zijn in de werkplaats. 

Dankbaar genoot hij ook van de natuur en het 
landschap om hem heen, evenals van de huif· 
kartocht ter gelegenheid van zijn 40-jarig huwe· 
lijksfeest vorig jaar mei. Minder dan een ja.ar 
heeft hij mogen genieten van het nieuwe huis. 
Verdriet en teleurstellingen, ook in z'n gezon_d· 
heid, zijn hem niet bespaard geblev~n , deze W1st 
hij steeds opnieuw te verwerken rn een gr~t 
Godsgeloof. Heel plotseling kwam er een ern· 
de aan z'n aardse leven. In alle rust en stilte 1s 
hij vredig van ons heengegaan. 

je stoel is leeg 
je wandelstok blijft onaangeroerd 
je zult niet meer even komen 
je blik in de natuur is verstild 
de paden blijven onbetreden 
en toch zul je in ons blijven 
voortleven. 

Hij moge nu voor altijd gelukkig leven. in Gods 
eeuwige Vrede, en een sterke steun bl11ven voor 
ons allen, die in grote droefheid achterblijven, 
dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend 
heeft. 

Allen die met ons meegeleefd hebben en ons 
tot grote steun zijn geweest, willen wij hierbij dan
ken. 

A.M . olde Hanter-Lansink 
Kinderen en kleinkinderen. 


