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Dankbaar gedenken wij 

Geertruida Aleida Rolanda lage Ventarink 
echtgenote van Herman Kristen 

eerder gehuwd geweest met Johan Davina 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 23 juni 1923. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is zij op 
7 januan 1997 10 het ziekenhuis te Oldenzaal overle
den. Biddend hebben wij afscheid van haar genomen 
in de St. Antoniuskerk op 10 januari en haar daarna 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Truus heeft het in haar leven niet altijd gemakkelijk 
gehad. Echter, hoe donker situaties ook konden zijn, 
ze bleef vertrouwen houden in de toekomst. Al heel 
jong kreeg ze te maken met de kwetsbaarheid van 
het leven. Haar moeder zo ineens u1t de tijd, haar 
vader die de te grote druk niet aankon en Truus die 
een nieuw thuis kreeg bij ' oom Bernard en tante 
Leida". Het was er meer dan goed. Ze is er altijd dank
baar voor geweest en ze is hen ook altijd trouw ge
bleven! Truus groeide uit tot een wilskrachtige jonge 
vrouw, met een duidelijke mening en recht door zee. 
Ze hield van mensen om zich heen en stond ook voor 

ieder klaar om te helpen. Altijd zorgzaam en bezorgd. 
Ze wilde altijd zo graag dat alles goed ging en goed 
kwam. Maar het goede bleef niet. Haar man Johan 
Oavina, met wie ze 14 jaar lief en leed gedeeld had, 
overleed veelte jong nog. Truus bleef achter met zoon 
Henk en oma, in de Eekte. 
Na enkele jaren brak het licht echter weer door en 
mocht zij opnieuw het geluk v1nden, samen met Her
man Kristen, een goede vnend van haar man. Samen 
hebben ze vele goede jaren gehad. Truus keek daar 
heel dankbaar op terug. Blij met de harmome, gezel
ligheid en vrijheid, die ze zo nodig had. Trots op haar 
gezin, de kleinkinderen en op haar huisje aan de Spar· 
straat. Heerlijk overal dichtbij en midden tussen de 
mensen. Maar ook dit goede mocht niet blijven. Truus 
werd getroffen door een geniepige ziekte. Een ver
beten gevecht van vele maanden volgde. Een gevecht 
met hoopvolle momenten, maar dat uiteindelijk toch 
n1et te winnen bleek. 
In moeilijke tijden stak Truus graag een kaarsje op bij 
Antonius. Moge hij haar dan nu geleiden naar het 
Hemels Licht, opdat zij ruste in vrede. 

Voor al uw blijken van belangstelling en meele
ven, danken wij u van harte. 

H.A. Kristen 
Kmderen en kleinkinderen 


