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In dankbare herinnering aan 

George Theodoor in het Veld 
echtgenoot van 

Betsy Lage Venterink 

Hij werd geboren op 28 augustus 1930 te Oldenzaal. Gesterkt 
door de H. Sacramenten der Zieken is hij op vrijdag 8 februari 
2002 te Hertme overleden. Wij hebben afscheid van hem 
genomen tijdens een plechtig gezongen uitvaart in de St. 
Stephanuskerk te Hertme, waarna wij hem te ruste hebben 

gelegd op het parochiële kerkhof aldaar. 

Pa werd geboren in Oldenzaal. Samen met zijn 2 broers en 4 
zussen groeide hij op in de wijk Berghuizen waar zijn ouders 
een wasserij runden. 
Na het behalen van zijn onderwijzersdiploma trouwde hij op 30 
december 195 7 met ma. Op zoek naar zijn eerste baan 
kwamen ze op een zondagmiddag in het dorpje Hertme. Pa zei 
toen tegen ma: "Dit lijkt me een mooi dorp, hier wil ik wel 
wonen en werken". Toen nog niet wetende dat het 44 jaar 'zijn' 
Hertme zou blijven.Tussen 1958 en 1964 werden vijf kinderen 
geboren. Hij genoot van zijn kinderen en bezorgde ze samen 
met ma een fijne jeugd. Pa was niet alleen hoofd van de School, 
hij was tevens 44 jaar lang koordirigent, jarenlang voorzitter 
van muziekvereniging St. Gregorius en voorzitter van de 
Werkgroep Hertme. Het dorp Hertme was hem alles. Vanwege 
zijn jarenlange inzet voor de gemeenschap Hertme kreeg hij in 
1989 een Koninklijke onderscheiding. 

Pa was een onderwijzer in hart en nieren, geliefd bij kinderen en 
ouders. In de zomer van 1988 nam hij na 31 jaar afscheid van 
de St. Aegidiusschool. Wie verwacht had dat pa zich zou 
vervelen kwam bedrogen uit. Pa meldde zich aan als actief lid 
van de muziekvereniging, ging schilderen en maakte urenlange 
wandelingen met zijn hond. Ook genoot pa intens van zijn 
kleinkinderen. 
De laatste jaren kreeg pa problemen met zijn gezondheid. 
Langzaam maar zeker openbaarde zich de ziekte van 
Alzheimer. Het was voor hem moeilijk te accepteren dat zijn 
geheugen hem steeds meer in de steek liet. Noodgedwongen 
moest hij zijn functies binnen de gemeenschap beetje bij beetje 
opgeven. Toch bleef hij optimistisch en genoot samen met ma 
van de gezelligheid thuis, de kinderen, kleinkinderen, de 
familie, z'n geliefde buurt en 'zijn' herenkoor. 
Ongeveer twee maanden geleden kwam voor ons het bericht 
dat bij pa kanker was geconstateerd. Onze wereld stortte in, pa 
bleef, geheel naar zijn aard, optimistisch en klaagde niet. De 
laatste weken waren voor hem niet gemakkelijk. Gelukkig 
hebben we hem samen tot aan zijn dood thuis kunnen 
verzorgen. 
Lieve pa, we zullen je ongelooflijk missen, maar zijn je 
dankbaar voor de wijze waarop je als man, als onze pa en opa 
in ons midden hebtgeleefd. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
pa danken wij u hierbij oprecht. 

Betsy In het Veld, kinderen en kleinkinderen. 

Onze speciale dank gaat uit naar dr. R. Verbu,y en de 
medewerksters van Thuiszo,y Centraal Twente voor hun 

ltefdevolle verzorging tijdens de ziekte van pa. 




