
Dankbaar blijven wij denken aan 

Johannes Franciscus Volker 
Hij werd 18 augustus 1892 geboren op het 
"Lage Kavik" en overleed 17 februari 1988 
op het "Hengelman" te De Lutte. 

Bijna 62 jaar was hij getrouwd met 

JOHANNA MARIA WESTERIK. 

Op S·jarige leeftijd vond hij bij Zanderink een tweede 
thuis en bouwde daar zijn leven op als Auste-Jens. 
Vanaf 1926 deelde hij met zijn vrouw de zorgen voor 
de boerderij het "Duivelshof" en in 1938 werd het 
.. Hen11elman" het zo door hun geliefde thuis. 

Hoe goed moet hij. die al zo jong zijn ouders moest 
missen, aangevoeld hebben wat een vader en moeder 
voor de kinderen betekenen. Z oin leven was er het 
bewijs van. Dat werd bepaald door God. de mede
mens en de natuur. De zware arbeid stond altijd in 
dienst van anderen. vooral van zijn grote gezon in 
vaak moeilijke tijden. In de natuur zocht en vond 
hij zijn Schepper en dat maakte hem tot een blij 
mens. onbezorgd maar niet zorgeloos. 
Zijn karakter werd bepaald door eerlijkheid en een
voud. In de rechtvaardigheid lag zijn grote kracht 
en in de eenvoud zijn beminneliJkheid. 

Zelden is een mens er zo van doordrongen geweest, 
dat de dood bij het leven hoort. Al jaren was hij 
bereid te sterven en hij heeft de angst voor de dood 
niet gekend. Vele malen en in allerlei situaties heeft 
hij het gezegd: .. Gedenk o mens. dat gij van stof 
ziJt ... " en op Aswoensdag heeft hiJ de stem ge
hoord, die zei: .. Getrouwe dienaar, treed binnen in 
het Rijk, dat ik voor u bereid heb." 

Dat hij moge rusten in vrede. 

Pa, als een tevreden man heb je aeleefd, temidden 
van moeder, kinderen en familie. Met voldoening 
heb je 13 kinderen hun bestemming zien bereiken 
en je hebt genoten van je 66 klein- en achterklein· 
kinderen, sommigen wat verder weg, anderen heel 
dicht bij. 

Als een tevreden man ben je gestorven met de naam 
van moeder op je lippen. Je wist je thuis omringd 
door de liefdevolle zorgen van haar, Miny en Jan en 
de familie tot het laatste moment toe. Je sterven 
was een voorbeeld, zoals je leven dat was. Zo willen 
wij dankbaar aan jou blijven denken. 

Wij zullen goed voor mama zorgen. 

Mama, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 

Voor uw medeleven bij het overlijden van mijn 
dierbare man. onze zorgzame vader. lieve groot· en 
overgrootvader, zeg11en wij u hartelijk dank. 

Fam. Volker • Westerik 

De Lutte, 22 februari 1988, 




