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In dankbare herinnering aan 

Antoon Lage Venterink 

weduwnaar van Marie Peters 

Hij werd geboren op 3 november 1912 te 
Losser en overleed op 24 oktober 1993. 
Op 27 oktober 1993 werd zijn lichaam te 
rusten gelegd op het R. K. Kerkhof in De 
Lutte. 

Voor uw medeleven en belangstelling na het 
overlijden van ons pa en opa, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Tonnie, Joke 
Joséen Matt 

Hermine, Jan 
Oaniël/e, Wouter en Niek 

Oe Lutte, oktober 1993 
Margrietstraat 4 

Als 'n leven zo goed geleefd is, is afscheid 
nemen niet meer zo moeilijk. Pa, dit zijn woor
den, die op jou precies van toepassing waren. 
Genoten heb je je hele leven, vooral van de 
kleine dingen om je heen, zo was je, zo ben je. 
We weten, dat het vroege heengaan van ma 
je heel erg diep heeft getroffen, maar het kon 
niet zo donker zijn, of jij zag het wel weer licht 
worden. Dit was 'n kenmerkende instelling 
van jou, die wij nooit zullen vergeten. 
Genieten kon jij van 'jouw boerderij" waar je 
na je pensioen niet alleen fijn hebt gewerkt, 
maar dit ook 'n beetje als je "eigen" bent gaan 
zien. Genieten kon je van je kleinkinderen, die 
allen voor jou 'n speciaal plaatsje hadden. 
Genieten kon je van je pilsje, sigaretje of 'n 
kaartje leggen. Genieten kon je van de men
sen om je heen. Je hebt zelfs genoten van de 
liefdevolle verzorging thuis van Hermine en 
Jan, vooraltoen het de laatste maanden snel 
bergafwaarts ging. Maar pa, wij hebben ook 
altijd genoten van jou, jouw opgeruimd karak
ter, jouw nuchterheid, jouw eigenwijsheid, 
maar vooral van jouw humor, want die zag je 
overal van in, zelfs op je sterfbed. Pa, wij 
hopen dat jij in je rotsvaste geloof in God, nu 
daar bent, waar je graag wilt zijn: terug bij ma. 

Lieve pa en opa, bedankt. Rust in vrede. 


