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De rechtvaardigen blijven leven; bij de Heer 
vinden zij hun loon. (Wijsh. 5, 15) 

Dit is een dankbare herinnering aan 

Johan Lage Venterink 
Echtgenoot van Truus Zuithof 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 7 december 
1930 en ontving de doopnamen Johannes Hen-
drikus Antonius. Hij is overleden op 13 december 
2000 te Overdinkel, waar wij op 19 december 
afscheid van hem hebben genomen tijdens de 
viering van de eucharistie in de Gerardus Majella-
kerk. Daarna is hij gecremeerd te Usselo. 

Johan werd aan het begin van de crisisjaren ge-
boren. Hij heeft t ijdens z'n leven zowel de ar-
moede van vroeger als welvaart van nu gekend. 
Vol werklust en ondernemingszin deed hij alles om 
zijn gezin te steunen en onderhouden, bij werkge-
vers die hij overal zocht tot in Gronau toe, waar hij 
1 O jaar lang heel gelukkig woonde. Z'n werkeloos-
zijn was soms zijn kruis, maar ook vaak zijn kracht 
voor allerlei initiatieven. De band met z'n gezin 
werd er enorm door verstevigd. Zijn talenten op 
gebied van electriciteit en z'n nauwgezetheid 
heeft hij ten volle benut en maakte hem tot een ex-
pert. Hij was een natuurliefhebber en had oog 
voor alles wat mooi is, de vogels, vissen, bloe-
men, planten, maar vooral voor mensen. Hij ge-

noot van vakanties in Sauerland, in Harderwijk en 
elders. Wat heeft hij nog genoten van z'n 45-jarige 
huwelijksfeest op 29 juni jl., samen met zijn vrouw 
Truus en met z'n kinderen en kleinkinderen. Hoe-
wel reeds ziek, en in het ziekenhuis, deed hij alles 
om die ene dag thuis te mogen zijn, gekleed, met 
een grote bos bloemen in de hand, monter en fit, 
temidden van zijn gezin. Johan had z'n hart niet 
op de tong en wist z'n emoties vaak te verbergen, 
maar hij hield zielsveel van het leven en van z'n 
medemensen. Wat was hij graag bij andere men-
sen, de buurtvereniging, de biljartclub, de kaar-
ters, de vele vrienden en kennissen. Hoewel hij het 
moeilijk vond om over de dood te praten en alles 
deed om te mogen blijven leven, moest hij toch 
alles inleveren. Vol optimisme ging hij aanvankelijk 
met 't ziekteproces om, maar ondanks die posi-
tieve houding stierf hij nog geen week na z'n 70ste 
verjaardag. Wij weten dat hij is gestorven om te 
leven. Daarom bidden wij: Goede God, neem hem 
op in uw liefde en mogen wij eens weer met hem 
verenigd worden in een nieuw leven bij U, delend 
in de verrijzenis van Jezus Christus. Amen. 

Wij zeggen u hartelijk dank voor al uw steun en 
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn zo goed en dierbare man, onze vader en 
opa. 

Truus Lage Venterink-Zuithof 
Kinderen en kleinkinderen 


