


Ter herinnering aan 

Mark Westerhof 

Mark kwam 33 jaar geleden in ons leven op 
de winterdag van 6 januari 1976. Hij was 'n 
vrolijk kind die bijna altijd buiten te vinden 
was. De natuur en vrijheid aan de 
Tiekenveenweg in Overdinkel was hem alles. 
Toen hij naar school ging, zat hij graag 
andersom op de stoel, want het leven buiten 
was voor hem veel interessanter dan binnen. 
Zijn grootste hobby was vissen, zelfs al vanaf 
het moment dat hij amper 'n net vast kon 
houden. 

Op de L.T.S. leerde hij voor timmerman en 
zijn hart ging uit naar de meubelmakerij. Tot 
vreugde van vader Jan ging Mark ook bij hem 
werken. Mark hield van de mensen om hem 
heen, van Thea en Jan, van zijn zus Kitty en 
niet in de laatste plaats van opa en oma, waar 
hij heel vaak was. 

Mark heeft veel goede momenten in het leven 
gekend, maar kende ook tegenslagen. Zo 
was ook zijn leven: van grote behulpzaam
heid , liefde en zorg voor de mensen om hem 
heen, tot minder goede gevoelens. Groot was 
zijn verdriet toen zijn oma anderhalf jaar gele-

den overleed, maar het was ook voor hem de 
gebeurtenis om de goede draad van zijn 
leven weer op te pakken. En groot was zijn 
vreugde toen hij 11 weken geleden de trotse 
vader werd van Maikel. 

Door 'n noodlottig ongeval moesten we op 
die mooie lentedag van maandag 11 mei tot 
ons grote verdriet heel plotseling afscheid 
van hem nemen, Wij zullen Mark herinneren 
als die lieve jongen, die onvoorwaardelijk 
voor iedereen klaar stond, ondanks zijn eigen 
zorgen. Zo vaak vrolijk, soms ook goedgelo
vig, maar altijd genietend van de kleine din
gen in zijn leven, het liefst altijd dicht bij huis, 

Lieve Mark, we zullen je enorm missen, 
maar je zult voortleven in de foto s 

en verhalen van jou. Je blij'ft in ons hart, 
ons leven lang. 

De familie 

Lieve mensen, bedankt voor jullie steun en 
medeleven. 


