
Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS JOHANNES ANTONIUS 
LAGE VENTERINK 

echtgenoot van 

Susanna Wilhelmina Alberta Bruns 

Hij werd geboren op 20 juni 1936 te Losser, 
en overleed op 3 november 1988 te Olden
zaal. Op 8 november hielden we de uit· 
vaart voor hem In de Emmauskerk, waarna 
crematie volgde te Usselo. 

Henk was een lieve man en een fijne 
vader, die opkwam voor zijn drie kinderen. 
Hij was altijd bezig. Binnenshuis verzorgde 
hij al het schilder-, behang- en houtwerk; 
buiten had hij zijn vogels, planten en zijn 
groentetuin. Op zijn werk bij Bleckmann 
en ook in zijn omgeving stond hij steeds 
klaar voor anderen, en was hij een hartelijk 
medemens. 
Al jaren was hij ziekelijk . Hij leefde daar
mee zonder het te laten merken. Zolang 
het maar enigszins kon, ging hij gewoon 
door met zijn bezigheden. Kort voor zijn 
laatste verjaardag hoorde hij dat er voor 
hem geen genezing meer mogelijk was. 
De slopende ziekte hield hem vanaf dat 
moment thuis. Hij aanvaarde het; maar 
wilde tegelijk dat alles om hem heen zo 
gewoon mogelijk door zou gaan. HIJ bleef 

zoals hij was: een man van weinig 
woorden. die graag anderen om zich heen 
had, en vooral zijn vrouw. Naar een ding 
keek hij nog uit: de geboorte van zijn 
eerste kleinkind Jory. De laatste periode 
was pijnlijk. En - vechter als hij was -
viel het hem zwaar al het dierbare Jos te 
laten. Trouw verzorgd door zijn vrouw en 
kinderen is hij thuis gestorven in gelovig 
vertrouwen op God. 
Nu wij afscheid van hem moeten nemen, 
bidden wij : Heer onze God, wij danken U 
voor Henk die zo nabij en dierbaar was. 
Geef hem uw heerlijkheid, uw toekomst en 
uw trouw. Leg zijn handen In uw schoot 
om voorgoed uit te rusten. Geef dat hij 
voort mag leven In zijn kinderen, in hun 
hart en hun geweten. Geef kracht en 
troost aan zijn vrouw, aan al de zijnen; en 
doe ons allen eenmaal thuis komen bij U. 
Amen. 

Voor uw hartel ijkheid en medeleven, be
toond tijdens de ziekte en na het over
lijden van Henk, betuigen we onze oprechte 
dank. 

S. W. A. Lage Venterink - Bruns 
Mirjan en Guido 
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Petra en Charles 

Oldenzaal, november 1988 




