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In dankbare herinnering aan 

Johan Westerhof 
"Möss-Johan" 

Johan werd geboren te Hezingen op 6 september 1939 
en overleed op 13 juni 2012, 

na voorzien te zijn van de H Ziekenzalving, 
in het ZGT-ziekenhuis te Almelo. 

We hebben afscheid van hem genomen 
tijdens de uitvaart 18 juni d. o. v. in de 

H.H. Joseph en Pancratiuskerk te Vasse en daarna 
begeleid naar het crematorium "livente " te Almelo. 

Hij werd al betrekkelijk vroeg in zijn leven geconfron
teerd met de dood van dierbaren: Moeder overleed 
1963 en in 1964 zijn broer Bernhard, na ernstig ziek 
te zijn geweest 
Van beroep was Johan timmerman en werk'te o.a. bij 
Klaas in Ootmarsum en Bijen te Weerselo. Zijn grootste 
hobby was houtbewerken; hij maakte o.a. nestkas~jes, 
geveltekens, goastökk, midwinterhoorns, plankjes met 
spreuken; en was daarmee wijd en zijd bekend en verkocht 
deze aan huis . 
Verder was hij een tijd lang actief lid van de Heem
kunde Vasse-Mander-Hezingen, later ging zijn aan-

dacht vooral uit naar de kruidentuin "t Kruudnhöfke" 
in het centrum van Vasse. Hij ging graag mee op jacht 
als klopper, Johan was een natuurmens. Hoe kan het 
ook anders, hij groeide op midden in de prachtige 
natuur van Hezingen. Johan was een gelovig man, maar 
de laatste jaren niet zo 'n kerkganger. Al met al had hij 
zo de nodige bezigheden en contacten, toch bleef hij 
tamelijk gesloten, hij was op zichzelf, zo kon hij zijn 
eigen leven leiden. 
De laatste tijd ging zijn gezondheid achteruit, maar 
bij navraag: "Nee 't is al wa good " . Drie maanden 
geleden werd er een ernstige ziekte geconstateerd. 
Hij werd hiervoor behandeld in het MST te Enschede 
en verbleef toen in de Eeshof te Tubbergen, omdat zijn 
toestand verslechterde moest hij worden opgenomen 
in het ZGT-ziekenhuis te Almelo. Na de H. Zieken
zalving te hebben ontvangen is hij vredig ingeslapen. 

Dat Johan nu voor eeuwig mag leven bij God, 
zijn Schepper en Heer. 

Voor uw belangstelling, ervaren tijdens zijn ziekte en 
en voor uw medeleven, ondervonden na het overlijden 
van Johan, bedanken wij u oprecht 

Sien Hesselink - Westerhof 
Teun Hesselink 

Hezingen, 18 juni 2012 


