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In dankbare herinnering aan 

Jozefina Maria Venncgoor - IIampsink 
weduwe van Gerardus Vennegoor 

Moeder werd geboren in Losser op 25 september 1924 
en overleed in Oldenzaal op 29 april 2007. Ze was de 
vierde dochter uit een gezin van tien kinderen. Vlak na de 
oorlog leerde ze papa kennen, waarmee ze in 1949 in het 
huwelijk trad . In 1989 overleed papa. Ze hadden 7 kin
deren, 21 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. 

Lieve moeder, 

Je hebt ons gezegd dat jouw leven af was en jij klaar was 
om te s terven. Voor o ns is het moeilijk zo 'n lieve, zorg
zame moeder, oma en overgrootmoeder los te moeten 
laten, maar wc zijn ook heel blij dat jij nie t bang was o m 
te sterven. Een leven vanuit een positieve grondhouding 
waarin geloof, liefde, zorgzaamheid, gezelligheid en hard 
werken centraal sto nden. Dit heeft aan ons kinderen veel 
ontplooiingsmogelijkheden gegeven. Het deed je goed te 
zien dat de kinderen allen goed op " hun pick" terecht 
gekomen waren. 1 let was heel zwaar voor je dat papa op 

jonge lee ftijd ziek werd en naar later bleek Alzheimer had . 
Jij verloor niet alleen je gesprekspartner, maar het deed je 
,·cel verdriet dat je de zorg later uit handen moes t geven 
en hem naar een verpleeghuis moes t brengen. Ook daar 
heb je papa en vele andere bewo ners jaren met veel liefde 
en zorg omringd. 

'!Oen uiteindelijk zijn ziekte zover gevorderd was, had je 
er ook vrede mee dat hij stierf. In de jaren daarna heb je 
door je wilskracht en positieve instelling de draad van het 
leven weer opgepakt en allerlei activiteiten ontwikkeld. 
Je gi ng leuke dingen voo r jezelf doen zoals de YOS
cursus, yoga, zwemmen, gymnas tiek en schilderen. D aar

naas t was je er ook voor anderen. Je was gastvrij , vrolijk, 
had humor en was actief betrokken bij de Zonnebloem 
en het wijkwerk waar menigeen een luisterend oor bij jo u 
vond . D oor je eenzijdige verlamming moest je weer zo
veel inleveren. Uiteindelijk wist jij met je doorzettings
vermogen en levensvreugde een nieuwe invull ing aan je 
leven te geven. Je genoot van je kinderen en kleinkinderen 

en zij hadden altijd je belangstelling. I Ict geloof en het 
ro tsvas te vertrouwen in God gaven je kracht en moed in 
je veelbewogen leven. 
Lieve moeder, je bent ons grote voorbeeld . Bedankt 
voor je liefde, zorg, betrokkenheid en onvoorwaardelijke 
steun . We zullen je missen. Rust in ,·rede. 

Zij die wij lief hebben en 1tr!o'"n, 
zijn niel meer JJ1aar '1) wanm, 
maar t;;JÏn allfjd 1vaar ulij z!J'n. 

Voor uw warme belangs telling en medeleven willen we 
u hartelijk danken. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


