
Ter nagedachtenis aan 

CHRISTINA HENDRIKA MARIA 
VENTERINK 

geb. te Enschede 16 november 1909. 

Begiftigd met de eremedaille in zilver 
verbonden aan de Orde van Oranje-

nassau. 

In grote dankbaarheid en niet zonder 
bewondering zullen zich deze 'sterke 
vrouw' blijvend herinneren: 
- de zeer vele meisjes - vrouwen nu -

die zij gedurende haar 40-jarige 
loopbaan bij C & A heeft opgeleid 
en geleid. Zij was voor hen véél 
meer dan alleen de cheffin; 

- de vele zieken en bejaarden die zij 
als 'Zonnebloem· zo trouw heeft 
bezocht, die zij de zon in huis 
bracht; 

- haar vele vrienden en kennissen, 
die bij haar altijd welkom waren; 
die bij haar hun nood klaagden, 
troost en opbeuring vonden of ge
woon gezelligheid; 

- haar familie: zij was in menig op
zicht de bindende figuur, de zor
gende, de toeverlaat; 

- de parochiegemeenschap van de 
Sint Joseph, voor wie zij meer dan 
zeven jaar zoveel administratief werk 
heeft gedaan. 

Zij was een bijzondere vrouw, die een 
allerminst gemakkelijk leven heeft ge
had, maar altijd probeerde de zonzijde 
te zien. 

Zij vroeg veel van anderen, maar eiste 
ook alles van zichzelf. Zij hechtte zeer 
aan het leven en dat heeft - toen een 
ongeneeslijke ziekte haar lichaam 
sloopte, haar afscheid van het leven 
zwaar gemaakt. Zij was niet bang voor 
de dood, maar zij wilde graag leven. 
Vrijdag 19 mei vroeg zij om het Sacra
ment der Zieken te mogen ontvangen. 
Daarna wilde zij haar laatste levens
dagen in volstrekte eenzaamheid door
brengen: zonder mensen, zelfs zonder 
bloemen om haar heen. 
Zondagmorgen 28 mei 1978 is zij over
leden. Na een plechtige Uitvaart werd 
haar 1 juni 1978 uitgeleide gedaan naar 
het crematorium te Usselo. 

Eeuwige vrede zij haar deel. 

Voor uw blijken van medeleven onder
vonden tijdens de ziekte en na het 
overlijden van onze dierbare zus, 
schoonzus en tante betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Familie Venterlnk 




