
We bewaren een fijne herinnering aan 

MARIA GEERTRUIDA GESINA 
ESHUIS 

di e 50 jaar lang gelukkig getrouwd 
was met 

Gerhardus Johannes Antonius 
lage Venterink. 

Zij werd 9 november 1908 in Losser ge
boren . Vrij onverwacht is zij overleden 
in het ziekenh ui s van haar woonplaats 
Oldenzaal op 13 september 1980. Daar 
hebben we haar lichaam te rusten gelegd 
op het kerkhof, na de uitvaart in haar 
parochiekerk van O.L. Vrouw Tenhemel
opneming . 

Het was juist een week geleden dat ze 
met haar familie , buren en bekenden het 
gouden huwelijksfeest had gevierd . Ze 
kon goed met hen overweg en ook haar 
mochten ze graag . 
Van aard was ze erg levendig en tege
lijkertijd bezorgd . In huis verzorgde ze 
alles en voortdurend was haar zorg bij 
haar kinderen en haar man . Bijzonder gek 
was ze ook met haar kleinkinderen en 
haar achterkleinkind. Ze was blij als ze 
op bezoek kwamen en ze was erg be
langstellend hoe het met hun ging . Door 
haar liefde en zorg voor de ander, deed 
ze zichzelf misschien wel eens te kort. 
Daar op de Eekte woonde ze vrij, temid-

den van Gods natuur. Niet all een hield ze 
van die natuur, maar ook van God , in Wie 
ze oprecht geloofde. Het was bij Hem 
dat ze kracht zocht in haar gebed. Daar
naast had ze ook een grote verering voor 
Maria. Zo lang ze kon is zij bijna jaar
lijks naar Kevelaer geweest. 
Moge Maria, di e tevens de patrones was 
van haar parochie, haar binnen leiden 
naar het bruiloftsmaal van de Heer, om 
er te genieten van de eeuwige vreugde 
en vrede. 

Voor uw blijk van deelneming na het 
overlijden van onze lieve vrouw, moeder 
en oma, zeggen wij u onze hartelijke 
dank. 

FAMILIE LAGE VENTERINK 
Oldenzaal, september 1980 
Eektestraat 34 


