
In dankbare herinnering aan 

MARIA ANTONIA GEZINA 

LAGE VENTERINK 

echtgenote van 
Sernardus Gerhardus Frederikus Jonkman 

Zij werd geboren op 27 mei 1915 te Olden
zaal en zij overleed te Losser op 14 no
vember 1986. Na de Eucharistieviering in 
de St. Anionluskerk te Oldenzaal op 19 
november d.o.v. werd haar lichaam gecre
meerd te Usselo. 

" Zal ig de zachtmoedigen 
want zij zullen het land bezitten". 

Na een lange lijdensweg is deze lieve 
vrouw, moeder en oma gestorven. Wij zijn 
erg bedroefd, ook al wisten we dat haar 
einde spoedig verwacht kon worden: ze 
was helemaal leeg gestreden en haar 
krachten waren meer dan op. Ons verdriet 
wordt echter gedragen door grote dank
baarheid. Ze heeft bijzonder veel voor 
ons betekend, meer dan we kunnen ver
woorden en vermoeden. Met veel liefde, 
grote toewijding en weldadige zorgen 
heeft ze ons omringd. En dat was voor 
haar heel vanzelfsprekend. Ze heeft ons 
een prachtig voorbeeld gegeven van waar
in een mens werkelijk groot kan zijn: alle 
gewone dingen met liefde doen. Ze was 

een bescheiden vrouw, die In stilte veel 
goeds deed en nooit over anderen sprak. 
ook niet over zichzelf. 
Zij heeft zeer veel geleden In haar lichaam 
en dikwij ls voor de dood gestaan, maar ze 
klaagde nooit. " Gaat wel" zei ze steeds, 
terwij l ze vol pijn zat. 
Bewonderenswaardig. In haar zwakke li
chaam huisde een sterke geest. 
Ze was een vrouw met een groot geloof 
en veel vertrouwen. Ze leefde uit de 
woorden van onze hemelse moeder Maria 
"zie de dienstmaagd des Heren, mij ge
schiede naar Uw woord". Nu zal zij in 
Gods heerlijkheid zijn, een heerlijkheid 
waartegen haar vele lijden niet opweegt. 
Nu zal alles voor haar rust en vrede zijn, 
alles licht en vreugde. Nu zal zij met 
Maria, voor wie zij een grote verering 
had, kunnen zeggen: 
"Mijn hart prijst hoog de Heer, van 
vreugde juicht mijn geest om God, mijn 
Redder: daar Hij welwillend neerzag op 
de kleinheld zijner dienstmaagd". 
Dank je, lieve vrouw, lieve moeder, lieve 
oma en tot ziens. 

Voor Uw blijken van deelneming zeggen 
wij U onze welgemeende dank. 

B. G. F. Jonkman 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, november 1986 


