
Op Tweede Paasdag ging rustig 
van ons heen 

Gerhardus Johannes Antonius 
Lage Ventarink 

sinds 13 september 1980 weduwnaar van 
Maria Geertruida Gesina Eshuis 

Hij werd in de gemeente Losser geboren op 
13 januari 1908. Plotseling ging hij van ons 
heen in zijn huis te Oldenzaal op 12 april 
1993. Na de Uitvaartmis in de Mariakerk 
hebben we zijn lichaam aan de aarde toever
trouwd op de begraafplaats te Oldenzaal op 
17 april. 

Hij was de oudste van het gezin van 6 kin
deren; na het overlijden van moeder werden 
ze gastvrij in diverse gezinnen opgenomen. 
Op zijn elfde jaar ging hij werken in de textiel, 
waarvoor hij meer dan 50 jaar zich heeft 
ingezet, vooral als wever en als medewerker 
in het magazijn. Samen met moeder, metwie 
hij net 50 jaar getrouwd is geweest, heeft hij 
weer terug in zijn geboortehuis gezorgd voor 
zijn 5 kinderen. 
Hij was blij, als hij zijn kleinkinderen en achter
kleinkinderen iets kon geven. 
Hij hield van de natuur, met voorliefde voor de 

vogels in zijn volière, en voor het goed verzor
gen van zijn tuin. Hij had zo zijn eigen stijl van 
leven, vertelde weinig over wat hem bezig 
hield, want hij was een gesleten man; best 
dankbaar, maar hij liet dat niet zo merken. 
Zijn leven is ook door verdriet getekend; zijn 
dochter Marietje is jong gestorven; zijn vrouw 
overleed in 1980; hij wilde graag alleen blij
ven en zijn eigen leven leiden, maar was ook 
trouw aanwezig bij het klootschieten en bij de 
aktiviteiten van de ouderen in Berg huizen. In 
1988 stierf zijn zoon Henk. 
Een diep geloof sierde zijn leven, waarbij hij 
zich vooral op het oude, vertrouwde wist te 
concentreren; elke zondagmorgen was hij 
trouw in de kerk, trouw ook aan zijn onaf
scheidelijke fiets. Na de Paaswake ontving hij 
thuis de H. Communie, omdat hij door ziekte 
zelf niet in de kerk kon komen. Wie had 
kunnen denken, dat hij zo kort na Pasen al 
geroepen werd om zijn en onze Heer te 
volgen in het eeuwig leven. 
Moge hij daar voor altijd vrede vinden. 

Zie dit gedachtenispren~e ook als een teken 
van dank voor uw medeleven na zijn plotse
ling overlijden. 

Kinderen 
Kleinkinderen en achterkleinkinderen 


