
Wij willen ons blijven herinneren aan 
onze dierbare vader en opa 

Hendrik Jozef ten Venne 

geboren te Losser op 10 maart 1926. 
Hij was gehuwd met Gesina Maseland. 

Zij is in 1973 overleden. Daarna trouwde hij 
met Sara Catharina van Oosten. 

Zij overleed in 1997. Geheel onverwacht is hij 
op 19 oktober 1999 van ons heengegaan. 

We hebben hem op 23 oktober, na de 
Uitvaartviering in de 

H. Maria-Geboortekerk te Losser, op het 
R.K. -kerkhof te rusten gelegd. 

Nu we zo plotseling afscheid moeten nemen 
van onze zorgzame vader en opa, doen we dat 
met veel verdriet. Veel d ierbare herinneringen 
zullen ons blijvend met hem verbinden. 

Vader groeide op in een groot gezin dat vlakbij 
de Oude Toren in Losser woonde. Om zijn 
gezin te onderhouden heeft hij altijd hard 
gewerkt in de textiel en later bij de WBO. Zijn 
liefde ging echter uit naar het werk op het land 
en met het vee van zijn boerderij. Trots was hij 
op zijn nevenberoep als landbouwer; het liefst 
was hij buiten in de natuur. 

Zijn kinderen stond hij met raad en daad terzij
de. Je kon altijd bij hem terecht. Hij was nog 
jong toen hij afscheid moest nemen van zijn 
eerste vrouw. Met hun vijf kinderen bleef hij 
alleen achter. Gelukkig vond hij in Clara een 
goede vrouw die samen met hem de zorg 
droeg voor het grote gezin. Samen hebben ze 
vele goede jaren gehad. Vader was gesloten 
van karakter. Zijn gevoelens uitte hij niet zo 
gemakkelijk. Op zijn kleinkinderen was hij bij
zonder gesteld. Ongeveer vijf jaar geleden 
onderging hij een hartoperatie en vanaf dat 
moment namen zijn krachten langzaam af. Het 
verlies van zijn vrouw twee jaar geleden heeft 
hem diep getroffen. Als een gelovig mens heeft 
hij geleefd. En zoals elk jaar was hij ook dit jaar 
aanwezig b ij de Gerardusprocessie in 
Overdinkel. Het was de laatste zondag in zijn 
leven. Zeer plotseling heeft de dood hem over
vallen. 
Wij mogen hem nu opgenomen weten bij God. 
Samen met hen die hem voorgingen zal hij met 
ieder van ons verbonden blijven. Vader, opa 
rust nu in de vrede van God! 

Wij zijn u da.nkbaar voor uw medeleven, 
betoond na het zo plotselinge overlijden van 
onze zorgzame vader, schoonvader en opa. 

Kinderen en kleinkinderen 




