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Zijn geest was helder 
tot het laatste toe 

Zijn lichaam kon niet meer 
het was zo moe 

We hielden je hand vast 
tot het einde kwam 

en de andere hand het van ons overnam. 

In dankbare herinnering aan 

Gerrit Hooge Venterink 

echtgenoot van 

Sinie Hooge Venterink - Notkamp 

Hij werd geboren op 17 september 1924 in De 
Lutte. 
Gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken over
leed hij thuis op Hemelvaartsdag 21 mei 1998. 
Op 25 mei mochten we hem naar z'n laatste rust
plaats op het R.K. kerkhof van De Lutte begelei
den. 

Pa woonde z'n hele leven aan de Essenweg, een 
plek die hem zeer dierbaar was. Samen mochten 
zij daar 45 jaar gelukkig zijn. Lief en leed hebben zij 
gedeeld. 
Altijd hard werkend tot zijn ziekte het niet meer toe
liet. Dit te moeten accepteren was voor pa best wel 
moeilijk, maar door te genieten van de vele fijne 
momenten die hij samen met ons en zeker met zijn 
kleinkinderen heeft kunnen delen, vond hij toch de 
moed om door te gaan. 
Pa hield van muziek en zang, sport op tv, de natuur 
en de dieren. Vele jaren was hij bij de harmonie en 
het zangkoor. Thuis speelde hij vaak de mooiste 
Maria liedjes op zijn orgel. 
Het liefst zag hij zijn here gezin compleet en genoot 
van de gezellige sfeer waar hij zelf door al z'n 
humor een belangrijk aandeel in had. 
Met de gezondheid van pa ging het de laatste tijd 
steeds minder. Dankbaar zijn wij die hem die zorg 
konden en mochten geven waardoor pa tot het 
laatst toe thuis kon zijn in zijn eigen vertrouwde 
omgeving. 

Pa, bedankt voor al het goede aan ons gegeven. 
We zullen je missen ... .. 
Vader in de hemel, geef ons de kracht samen met 
ma dit grote verlies te kunnen dragen. 

Voor uw belangstelling en medeleven welke wij van U moch
ten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man, onze pa en opa danken Wij U hartelijk. 

Sinie Hooge Venterink - Notkamp 
Ria en Theo 
Anneke en Rent§ 
Gerdy en Clemens 
Josine en Vincent 
Ine en Frans 


