


In liefdevolle hennnenng aan 

Herman Venterink 
Echtgenoot van Vera Ventennk·Bulters 

Herman werd geboren 
op 22 november 1925 te Enschede en overleed thuis 

te Losser op 17 september 2008. 

Papa groeide op m een fijn gezin met broer en zus aan 
de Borneostraat ,n Enschede waarin ruimte was voor 
ontploo11ng. De keuzes die toen gemaakt zijn hebben zi1n 
verdere leven bepaald. 

Al vroeg in zi1n 1eugd1aren bleek vader goed te kunnen 
zingen en werd h11 hd van het JOngenskoor van de 
JacObuskerk. Hi1 heeft ruim 60 jaar ,n allerlei koren 
mogen zingen en musiceren. Het was z11n grootste pas· 
s1e. Zonder muziek zou zijn leven er niet zo 
zonnig en kleurnjk hebben uitgezien. 

Papa begon als jonge knaap b•J optocien Holst en heeft 
daar 25 jaar met plezier gewerkt en daar de fiJne kneep· 
ies van het vak geleerd. Daarna heeft hij als zelfstandig 
opticien met veel zO(g en toewijding zijn eigen bedrijf 
meer dan 25 iaar mogen le•den. Na een actief onderne· 
mend leven is hij 1n Losser gaan wonen aan het Lukens. 

Na het beluisteren van het Laudate Dominum door het 
Caec1liakoor in losser. ruim 151aar geleden. was h1J ver· 
kocht en heeft zich toen onmiddellijk aangemeld als 
nieuw koorlid. H11 heeft met heel veel plezier en toewiJ· 
ding. drt tot op het laatst, ,n dit prachlige koor mogen 
zingen. 

Alle kinderen hebben van hem 1n mindere of meerdere 
mate de gezonde muziektik van hem mee mogen krijgen. 
Daar zi1n we hem erg dankbaar voor. 

In 1956 ZIJn papa en mama getrouwd. Hun gouden 
huweh1ksfeest hebben 2 Jaar geleden we met veel plez,er 

mogen v,eren. M1en Vera , hebben we papa vaak horen 
zeggen. 

Vader heeft hard gewerkt om samen met mama hun 
leven op te bouwen. Ze kregen 4 kinderen en later 5 
kleinkinderen. Pa hield van alles wat de kinderen en 
kleinkinderen maakten en deden. Nooit was hem ,ets te 
veel en altiJd was er wel een grapJe of kwinkslag om 1e 
aan het lachen te maken. 

De tuin is altiJd een fijn t1jdverdn1f geweest voor papa. Of 
dat nu was in Enschede of in Losser, er was alt11d plek 
voor bloemen en boontjes. Tot op het laatst heeft hiJ het 
plezier in het tuinieren gehouden. 

Toen het duidelijk werd dal vader ongeneseliJk ziek was 
ze, h11: 1k b,n bienoa 83, 1k heb een moo, leaven had. wat 
w,I 1k nog meer. ·1 ,s good zo. 

Herman, Papa Opa we zullen 1e missen. Liefde blijft 
eeuwig. 

Het was een grote steun te weten. dat h11 b11 zo velen 
geheld was. Het zal een dankbare her1nnenng voor ons 
bh1ven. 

23 september 2008 

Vera Ventennk-Bulters. 
kinderen 
en Kle1nkmderen 

Ik wist met, 
dat iemand die gaat sterven, 

het zo waardig tegemoet kon gaan, 
en zoveel achtmg kon verv1erven, 

1e hebt iedereen veroaasd doen staan, 
hoe 1e met opgeheven hoofd, 

zo dapper van ons bent heen gegaan, 
daarmee de dood van ZIJn tnomf beroofd, 

ZIJn verschnkking temet gedaan. 




