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Ter herinnering aan 

GERARDUS ANTONIUS LAGE VENTERINK 

Hij werd geboren op 24 november 1911 in de gemeente 
Losser. Toch nog onverwacht is hij overleden in het 
verpleeghuis Oldenhove te Losser op 5 mei 1992. 
Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de Drieêenheidskerk te Oldenzaal 
waarna we hem begeleid hebben naar zijn laatste 
rustplaats op het kerkhof aan de Hengelosestraat. 

'De stifte is áe oorzaak, áat áe furinneringen 
uit fut veruáen niet zozeerverfangen als we{ áe 
ároeffuiá 6ij ons opwek..kJ.n 

• een wijáe matefou weet1Weá • 
Zo was fut eens; maar zo k:f)mt fut nooit weer 
terug. 
'Dat (igt af1unaal acfiter ons; áat is een anáere 
were[,á, 
áie voor ons on6ereiKfiaar is geworáen. 

Pa, 
Nog onverwacht snel ben je van ons heengegaan op de 
avond van de Bevrijdingsdag 1992. God heeft je tot zich 
genomen op deze dag. Wij denken dat het voor jou een 
bevrijding zal zijn, want op de steeds spaarzamer 
wordende momenten dat je besefte dat je niet meer kon 
wat je wilde, was je verdrietig. Je voelde je dan 
machteloos. 

Op andere momenten was je weer levenslustig, zag dan 
ondanks je ziekte, zonnige kanten van het leven. Je 
kleinkinderen en dan met name je kleinzoon Pim, 
hadden je weer iets gegeven om voor te leven. Je 
verheugde je erop als hij langs kWam, liet andere 
mensen mee genieten en speelde met hem. Hij bleef, 
waar veel zaken vervaagden, een herkenningspunt tot 
het laatste toe. 

Je hebt geen gemakkelijk leven gehad. Zeker de jaren na 
de scheiding zijn moeilijk voor je geweest. Je kon het 
maar moeilijk verwerken dat je plotseling alleen verder 
moest Je hebt vaak gezegd dat je alles graag anders 
had gewild, anders had willen doen. Dat geldt ook voor 
ons. Het is jammer dat we daarin samen niet zijn 
geslaagd. Toch heb je je bewonderenswaardig door 
deze moeilijke periode heengeslagen, steunend op een 
rotsvast geloof. 

Voor uw medeleven bij het overlijden en de uitvaart van 
onze vader en opa zijn wij u dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


