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Met veel liefde blijven wij denken aan 

Joop Hanterink 

die op 18 augustus 1925 in Losser geboren 
werd. Hij was bijna 43 jaar gehuwd met 

Hanny Broek huis. Op 15 apri l 2000 overleed 
hij na het ontvangen van het Sacrament der 
Zieken. We hebben hem op 19 april, na de 
Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk, te 

ruste gelegd op het R.K. kerkhof. 

Met veel verdriet hebben we afscheid moeten 
nemen van Joop. Maar in ons hart zal hij 
b lijven voortleven als de goede, lieve en zorg
zame man, vader en opa die hij was. Hij leef
de in alle eenvoud voor zijn gezin. Alti jd stond 
hij klaar om te helpen en hij was tevreden met 
kleine dingen. Daar genoot hij van. Zijn leven 
lang woonde hij in Losser, waar hij opgroeide 
in een g root gezin. Hij was dan ook zeer 
gehecht aan het dorp en hij genoot vooral van 
de natuur. Graag fietste hij door het mooie 
Twentse land. En zo was hij ook graag in zijn 
volkstuintje. Joop hield van gezell igheid, van 
mensen om hem heen en hij had veel gevoel 
voor humor. Vele jaren heeft hij als monteur 
gewerkt in de textiel en dat deed hij met hart 
en ziel. Hij was heel gek met zijn twee doch
ters en met zijn enige kleinzoon Niek had hij 

ook een hechte band. Gedurende het laatste 
half jaar openbaarde zich langzaam een 
ongeneeslij ke ziekte, waardoor hij steeds 
minder kon. Stap voor stap moest h ij alles 
in leveren. Dat was heel moeilijk voor hem, 
maar ook voor ons die hem moeten missen. 
We hebben hem tot het laatst met alle zorg 
en liefde omgeven, dankbaar voor alles, wat 
hij voor ons heeft gedaan en betekend. Hij 
leefde vanuit een diep geloof en zo bevelen 
we hem aan bij God. Dat hij leven mag in Zijn 
Vreugde en Zijn Liefde. 

Joop, papa, opa bedankt voor je goedheid en 
je zorg voor ieder van ons. 
Rust nu in de Vrede van God! 

Wij zi jn dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
opa. 

Hanny Hanterink-Broekhuis 
Roswitha en Evert 

Niek 
Christel en Maurice 


