
Ter dankbare herinnering aan 

:Hans Westen6roek, 
echtgenoot van Dinie de Jong 

* 01-12-1928 t 12-05-2010 

Hans zag het levenslicht op I december 1928 te 
Losser. Hij kwam uit een gezin van 10 kinderen. 
Als oudste thuis moest hij al vroeg thuis 
meehelpen. Op 17 jarige leeftijd ging hij aan het 
werk bij Spinnerij Bamshoeve. Eerst als spinner en 
later als onderhoudsmedewerker. Hier heeft hij 
meer dan 40 jaar gewerkt en op 60 jarige leeftijd 
kon hij al met de vut. 
Hans was 24 jaar toen hij Dinie ontmoette. 
Een paar jaar later kocht hij een huis in Lonneker 
en op 18 juli 1959 traden ze in het huwelijk. 
Ze kregen samen 4 kinderen. 
Zijn hobby's waren tuinieren, schilderen, 
schlagermuziek en voetbal kijken op tv, maar ook 
bij Losser, FC Twente en LSV. 

Toen de kinderen groot waren ging hij met Dinie 
regelmatig op reis. 
Ook waren de 25 , 40 en 50-jarige huwelijksfeesten 
een hoogtepunt. 
1n januari 2006 werd hij ernstig ziek, bij hem werd 
beenmergkanker geconstateerd. 
Stukje voor stukje werd zijn levenskracht ontnomen. 
Hij had steeds meer hulp nodig en hij kwam steeds 
vaker in het ziekenhuis terecht. Toch had hij nog één 
wens en dat was vliegen met de familie. 
Dat moest gebeuren tijdens hun 50-jarig huwelijk. 
Op 4 juli 2009 was het zover, samen met zijn gezin 
op vakantie. 
Hij heeft een fantastische week gehad op Tenerife. 
Helaas ging zijn gezondheid steeds verder achteruit 
en in februari 2010 kreeg hij de Sacrament der 
Zieken. Op Koninginnedag werd hij weer opgenomen 
in het ziekenhuis. De ziekte kon hij niet winnen en is 
' s nachts op 12 mei vredig ingeslapen. 
De Heer heeft hem geroepen en tot Zich genomen. 

Hans, pa, opa, bedankt voor alles, 
we zullen j e ontzettend missen. 

Voor uw belangstelling ervaren tijdens zijn ziekte en 
voor uw medeleven ondervonden na het overlijden 
van mijn lieve man, onze vader en opa 
bedanken wij u oprecht. 

Dinie Westenbroek-de Jong 
kinderen en kleinkinderen 


