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te Losser 
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Wij hebben afscheid van hem genomen in de 
St. Antoniuskerk op 20 oktober en hem daar· 
na begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Pa, je hebt doorgezet en gevochten tot het 
einde toe, al wisten we dat deze ongelijke 
strijd niet te winnen was. Het heeft ons vaak 
pijn gedaan, om het woordeloos verdriet te 
zien, om het gaandeweg moeten loslaten van 
alles wat jou zo ter harte ging. 
Bij dit alles heeft het ons toch goed gedaan 
dat je, omgeven door de grote zorg en inzet 
van ma, in de jou zo vertrouwde eigen om· 
gev1ng afscheid hebt kunnen nemen uit dit 
leven. Al kunnen we het geluk uit het verle· 
den niet meenemen voor de toekomst, toch 
dragen wij dankbaar in ons hart mee, wie jij 
was 1n ons midden en wat jij voor ons bete· 
kend hebt. In onze ogen was je een man die 

de daad bij het woord voegde. Een man die 
zich nooit verveelde, maar ook nooit goed 
kon stilzitten. Pa kon van alles en wilde ook 
van alles. Heel precies en zo mogelijk niets 
uitstellen. Altijd bezig, met ma samen 1n de 
tuin, met de kanaries of met z'n bijen. Pa was 
een echt natuur-mens, die de liefde voor de 
jacht al met de paplepel van opa had mee
gekregen. Pa had een goed zicht in het veld 
en rook het wild Eindeloos kon hij over vroe
ger vertellen. Over de sensatie en de span
ning in het veld en over z'n ouderlijk huis. Het 
was op en top zijn wereld. Een vertrouwde 
wereld waar het goed was voor pa om met 
ons te leven. Pa moest nu gaan ... veel te 
vroeg ... naar een ander leven ... bij God. We 
hopen dat je daar de rust zult vinden die we 
jou na deze zware tijd zo gunnen. 
Pa, bedankt voor alles wat je ons hebt mee
gegeven voor onze verdere reis door dit Ie· 
ven. Rust in vrede. 

Voor al uw blijken van belangstelling en mee· 
leven danken wij u van harte. 

G.G. Helthuis·Hoge Venterink 
Kinderen en kleinkinderen 


