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In dankbare herinnering aan ooze 
lieve vader en opa 

Johannes Gerardus 
Vennegoor 

weduwnaar van 
Lena Oude Rengerink. 

Hij werd geboren op 16 september 1917 in Gammelke (Deurningen). 
Na voorzien te zijn van het Heilig Sacrament der zieken, overleed 
hij op 11 juli 2004, waarna wij hem te ruste hebben gelegd op het 
parochiële kerkhof aldaar. 

Pa werd geboren in een gezin met zes kinderen in Gammelke. 
In zijn leven heett hij veel mooie dingen meegemaakt, maar ook 
verdrietige gebeurtenissen. Toen hij 12 jaar oud was verongelukte 
zijn vader (met paard en wagen]. Pa was hier bij. Zijn hele leven 
heeft hij hier verdriet van gehad. 
De crisistijd brak aan en het werd moeilijk voor het gezin. Pa ging 
uit werken op de boerderij Laanzman (Deterd). Hier vertelde hij 
met plezier over. Ook heeft hij nog in het kalkzandsteenfabriek 
gewerkt. Daarna was hij chauffeur bij Versteeg Glas-en V811handel. 
Op 13 juni 1951 trouwde hij met ma en ging wonen aan de 
Oldenzaalsedjk 6 in Deurningen. Samen kregen ze negen kinderen. 
Pa was heel zorgzaam voor zijn gezin en duidelijk in de 
opvoeding. 
De moestuin was zijn hobby. Ook het mesten van kalfjes en 
varkens om zo wat extra's voor zijn gezin te hebben. Als pa 
vakantie had moest meestal wat geschilderd worden aan het huis 
of schuur. 

Mooie herinneringen hebben wij aan de fietstochtjes in de 
vakantie en een dagje uit met een gehuurde auto. Als pa in de 
buurt glas of vert moest bezorgen kwam hij even langs dan mocht 
je mee in de vrachtwagen. 
Veel verdriet heeft pa gehad toen zijn dochter Hermien overteed. 
Hij kreeg last aan de knieën en moest het chauffeur zijn opgeven. 
Toen werd hij magazijnbediende bij Verst eeg. Ook toen Lidy 
verongelukte was dat een zware klap voor hem. Pa was een 
gelovig mens en samen met ma heett hij het op kunnen brengen. 
Graag fietste hij samen met ma een eindje en ging dan vaak bij 
familie langs. Samen genoten ze van hun kinderen. 
Toen moeders gezondheid achteruit ging was hij heel zorgzaam 
voor haar. Samen hebben ze het zo heel wat jaartjes gered. Tot 
het op een gegeven moment voor pa ook moeilijk werd. Dat hij 
geen auto meer mocht rijden was een hele strijd voor hem. 
Samen zijn pa en ma verhuisd naar huize SI.Elisabeth in Delden. 
Hier zijn ze met veel liefde begeleid en verzorgd. 
Zorgzaam als hij was hielp hij bij alles wat hij maar kon. Pa was 
precies op zijn kleren. Hij wilde er graag netjes unzien. In de winkel 
genoot hij als hij wat nieuws kocht. 
Pa zijn gezondheid ging achterun. Donderdag 8 juli werd pa 
ernstig ziek. De longontsteking kwam hij niet te boven. Zo is hij 
zondagmorgen rustig overleden. 

Lieve pa, bedankt voor al jouw goede zorgen. 
Wij gunnen jou alle rust en geluk nu je weer 

bij ma, Hermien en Udy bent. 

Voor uw meeleven en belangstelling tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden van onze lieve vader en opa, zeggen wij u oprechte 
darK Speciale dank gaat uit naar de veqileegafdeilg Noorderhagen 
waar pa liefdevol verzorgd is. 

Kinderen en kleinkinderen familie Vennegoor 




