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FRANS HOOGE VENTERINK 

sind~ 29sepiember1960 gehuwd met 

SINY WESTERIK 

HIJ werd in de Lutte geboren op 19 augustus 1931 
Na een kort ziekbed over.eed hij in het Oldenzaalse 
ziekenh~is op 11 augustus 1990, voorzien van het H. 
O:iesel. In de Mariakerk te Oldenzaal kwamen velen 
samen voor zijn Uitvaartmis op 15 augustus, de 
eigenlijke dag van Maria Tenhemelopneming, waarna 
ze zijn lichaam aan de aarde toevertrouwden op de 
beg raaf plaats te O'denzaal. 

Zijn jeugd en 1onge jaren brJct>l hij door in de Lutte, waar 
hij op 23-jange lee~1jd ge~roffen werd door een ernstige 
ziekte en het Sacrament der Z;eken ontv1rg. Hij knapte 
weer op, trouwde daarna met Siny om zien te vestigen 
aan de Geldermanstraat in Oldenzaal; ze waren 
gelukkig met elkaar en zielsblij met de tweeling, die aan 
hun goede zorgen werd toevertrouwd. H,J hield van een 
gezellige sfeer thuis, zorgzaam en gevoelig voor het wel 
en wee van anderen, maar ook graag bereid elders te 
helpen en in te springen; hij was altijd bezig. 

Intens kon hi1 genieten van de natuur, van de opgaande 
zon, van de dieren in het wild, terwijl hij ook zelf aktief was 
met bloemen en planten. 
Hij voelde zich een koning in zijn wagen, want zijn werk 
als chauffeur beleefde hij ook als zijn hobby. 
Een diep geloof had hij van thuis meegekregen, 
waarmee hij vol overtuiging persoonlijk voortging; het 
bidden zou hij nooit overslaan, hij voelde zich sterk met 
zijn Manaparochieverbonden en met Maria, zijn en onze 
moeder, zelf. Wat kon hij opgaan in muzi€k, in Latijnse 
gezangen en Marialiederen, die hij thuis op zijn orgel 
speelde en van harte meezong in de Mariakerk als trouw 
lid van het Gemengd Koor. 
Zondag zou hij jarig zijn, op 29 september 30 jaar 
getrouwd, het volgend jaar zijn beroepswerk 
beëindigen. Maar een ernstige kwaal verwees hem naar 
de moeilijke opdracht zijn leven uit handen te geven; het 
ging zo snel voor hem en voor hen, die hem zo nabij 
waren. 
Moge de zon van Gods liefde voor altijd voor hem 
opgaan en moge hij thuiszijn met Maria, ten hemel 
opgenomen. 

Voor Uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn 
overlijden Zijn we U bijzonder dank~ar. 

Siny Hooge Ventennk-Westerik 
Astrid en Jos; Peter en Erna. 


