
In dankbare herinnering aan 

Maria Henrika Lage Venterink 

weduwe van 
Gerardus Antonius Linde man 

Moeder is in Losser geboren op 
28 september 1916 en in Hengelo 
overleden op 29 juni 2001 . Op 4 
juli hebben we haar na de uitvaart· 
mis in de Paus Joanneskerk be· 
graven op de R.K. Begraafplaats 
aldaar. 

Moeder was er altijd. Vroeger, toen vader nog werkte, was 
zij het die alles regelde. Ze was veel alleen met ons, maar 
ze kon daar goed tegen. Samen met vader bezorgde ze ons 
een zorgeloze jeugd. Zelf was ze ook tamelijk onbezorgd en 
nam ze het leven zoals het kwam. 'Ach, de tijden verande· 
ren', zei ze dan. 

Toen opa met pensioen was, hebben ze samen genoten van 
wandelen, fietsen en de groentetuin, waar wij allemaal in 
meedeelden. Voor zichzelf had ze weinig nodig, hoewel ze 

op een leuke manier wel een klein beetje ijdel was. Ze ge· 
noot van een nieuwe jurk en het {aarlijkse uitstapje naar dé 
feestavond in 'Utrecht'. 
Gevoel voor humor had ze ook; heel vaak gingen opmerkin· 
gen gepaard met een kleine knipoog. Dat hield ze vol tot op 
het laatst toen de letterlijke betekenis van 'doodmoe' wel 
heel dichtbij kwam en ze zei dat het wel leuk gezegd, maar 
nu eigenlijk geen grapje meer was. 
De laatste periode van haar leven was niet de gemakkelijk· 
ste. Ziektes en het overlijden van vader hadden een grote 
invloed op haar. Een diepere invloed dan ze liet merken. Als 
moeder al toegaf dat het niet zo goed met haar ging, dan 
drukte ze dat heel voorzichtig uit. Ze was geen vrouw van 
grote gebaren en ze wilde vooral niemand tot last zijn. 
De laatste jaren heelt ze doorgebracht in Huize Hooghagen 
waar de verpleging en met name Erna en Mariëlle haar ver· 
zorgden. Het laatste jaar gaf ze te kennen dat ze, zoals ze 
bij voortduring zei 'aan het laatste beetje toe was'. Ze was 
moe, wilde heel graag dood en was daarvoor ook helemaal 
niet bang. Ze hoopte wel dat ze rustig zou mogen sterven en 
gelukkig is haar dat gegund. Terwijl wij er allemaal bij waren, 
is ze heel vredig ingeslapen. 

We zijn verdrietig, maar tevredenheid overwint dat verdriet. 
We zijn blij dat ze heelt gekregen wat ze wilde en niet nóg 
langer heelt hoeven wachten. Wij herinneren ons een lieve 
moeder en oma. 

Voor uw belangste'ling en medeleven danken wij u zeer. 
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