
Ter herinnering aan 

Rika Josephina 
Hanterink - Kemperink 

Zij 1s geboren op 7 december 1920 in 
Denekamp. In het ziekenhuis in Enschede is 
zij, na gesterkt te zijn door het Sacrament der 
Zieken, overleden op 16 maart 2000. Na de 
Eucharistieviering in de parochiekerk van de 
H. Maria Geboorte te Losser, is haar lichaam 
op de eerste lentedag van de nieuwe eeuw, 

21 maart 2000, te ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Op 20 augustus 1951 is zij getrouwd met 
Johan Hantennk. Hun huwelijk werd gezegend 
met de geboorte van drie kinderen: Hans. 
Suzette en Ron waarvan Suzette helaas maar 
elf maanden mocht worden. Het over1ijden van 
Suzette heeft haar diep geraakt en heeft een 
schaduw over haar leven geworpen. 

Zingen was haar lust en haar leven. Jarenlang 
maakte zo deel uit van Cantica Nova en was 
zij lid van het operettegezelschap. Ook kon zij 
prachtig tekenen en schilderen. Wat moet het 
moeilijk voor haar geweest zijn op een zeker 
moment te merken dat de ziekte van 
Parkinson haar deze geliefde bezigheden 
bemoeilijkte en later zelfs bijna onmogel ijk 
maakte. 

We zullen nooit te weten komen hoe zwaar 
haar ziekte haar viel. want klagen was haar 
vreemd. Zij bleef hoe dan ook altijd opgewekt 
en het positieve van het leven inzien. Toch 
waren vooral de laatste jaren moeilijk, zeker 
ook voor Johan. die haar tot het laatst toe 
helemaal zelf verzorgd heeft Zij waren bijna 
vijftig jaren samen. 
Wat was zij blij met de geboorte van kleinzoon 
Ruben, waarvan zij nog precies drie jaar heeft 
kunnen genieten. Later werd nog kleindochter 
El ine geboren. Voor hen kon zij nog zingen. 
Plezierige dagen heeft zij de laatste anderhalf 
jaar beleefd bij de dagbehandeling in het 
Verpleegcentrum Twente-Oost. Hierdoor was 
zij er ook weer eens '"uit" en had Johan "rust". 
Eens komt er echter een moment dat het 
lichaam niet meer verder kan .... Toch nog plot
seling is zij temidden van haar meest dierba· 
ren overleden. Hoewel w11 haar erg zullen mis
sen, zeggen wij nu ·het 1s goed zo". Zij blijft in 
onze herinnering als een fantastische vrouw, 
moeder en grootmoeder. 

Voor de vele blijken van medeleven, betoond 
na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder 
en oma, zijn wij u zeer erkentelijk. 

Johan Hanterink 
Hans en Inge 
Ron en Christel 

Ruben 
Eline 


