
·n Fijne en dankbare herinnering aan 

HERMAN LAGE VENTERINK 

weduwnaar van 

ANNIE ARENDS 

Hij werd geboren op30 juli 1919 in de gemeente Losser. 
Onverwachts 1s hij overleden in zijn eigen huis aan do 
Postweg op 7 juli 1991. 
Wij hebben afscheid van hem genomer. ti jdens een 
Eucharistieviering in de Mariakerk te Oldenzaal. waarna 
we hem begeleid hebben naar zijn laatste rustplaats op 
hst kerkhof aan de Hengelosestraat. 

J~ir.ve 'l'a, 

Nu is toch gebeurd, wat jij na de dood van Ma altiJd 
wenste; je bent in je slaap heengegaan, een vredige 
dood, zonder te veel lijden, want dat de gezondheid niet 
helemaal in orde was, wist iedereen. Je had angst, dat je 
lang zou moeten lijden, daar sprak je ook geregeld over. 
Wij putten troost uit de gedachte, dat je nu bij onze Ma 
bent. Je bent herenigd met de vrouw, wiens dood je niet 
hebt kunnen verwerken en bij wie je de laatste tijd wilde 
zijn. 

Wij, je kindoren en kleinkinderen houden je in onze 
herinnering als een vader en opa. die altijd voor ons 
klaarstond. 
In nood konden we altijd op je rekenen. 
Je was er gewoon en niet alleen voor ons, iedereen die 
jou kende kon bij je aankloppen, al was het midden in de 
nacht. 
Je was bijvoorbeeld nooit te moe om een kalfje ter 
wereld te helpen, want je leefde voor het boerenleven, 
hot landleven, daar hield je van, de naruur en de dieren, 
van je kalveren en kippen. 
Ze waren je lust en je leven. Maar dat niet alléén. ook je 
kleinkinderen konden werkelijk alles biJ jou maken en 
breken, van een voetbalveld in de tuin tot een kermis op 
de slaapkamer, het maakte niet uit. Het kenmerkt je 
gevoel voor humor. Je had er geen moeite mee, als ze 
maar schik hadden; iemand voor de gek houden, dat 
deed je graag. Je grote hobby's waren: klootschieten en 
kaarten. 
Pa, zo zullen wijjou altijd in gedachten houden; een man, 
die van het leven heeft genoten, maar toch het liefst bij 
zijn vrouw wilde zijn. 
Pa, wij geloven, dat je samen met ma bij God bent, je 
hebt het verdiend. 

Voor uw meeleven bij het overlijden en de uitvaart van 
onzo pa en opa, zijn we u erg dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen. 




