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echtgenote van 

HERMAN ANTONIUS LAGE VENTERINK 

Zij werd geboren op 1 oktober 1921 te Losser en over
leed, gesterkt door het Sacrament van de Zieken, op 26 
januari in het ziekenhuis te Oldenzaal. Na een uitvaartmis 
op 29 januari in de kerk van O.L. Vrouw ten Hemelopne
ming te Oldenzaal, hebben wij haar begeleid naar haar 
laatste rustplaats op de begraafplaats aldaar. 

Dit hadden wij niet gedach~ lieve Mama, dat je zo snel 
van ons weg zou gaan. 
We hielden zo veel van jou; dat kunnen we hier niet ver
woorden. Maar, Mama, dat was wederzijds; jij hebt altijd 
van ons gehouden, van iedereen, maar in het bijzonder 
van Pa en niet te vergeten van jouw kleinkinderen; die 
waren jou alles. 

Altijd konden wij bij jou terecht. Jij stond altijd meteen 
klaar, niet alleen voor ons, maar ook voor je familie. 
Jarenlang heb je met liefde je schoonvader verzorgd; een 
moeilijke taak, maar jij bleef vrolijk en opgewekt. Nooit 
heb je geklaagd. De deur stond bij jou altijd open; niets 
was jou te veel. Niemand kwam voor een gesloten deur; 
en daar, lieve Mama, zijn wij je altijd dankbaar voor. 
Eén troost hebben we nog en dat is: dat wij zeker weten 
dat onze lieve Heer een ereplaats heeft bewaard voor jou 
in Zijn mooie rijk, want dat, lieve Mama, heb jij zeker 
verdiend. 
Wij hopen dat je gelukkig zult zijn bij onze lieve Heer en 
daar - lieve Mama, dat weten we zeker -- zien wij elkaar 
weer. Tot dan, lieve Mama, rust in vrede. We zullen je 
nooit vergeten; in ons hart leef je verder, we zullen altijd 
aan je denken. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en 
oma. danken wij u hartelijk. 

H.A. Lage Venterink 
Kinderen en kleinkinderen. 




