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In dankbare herinnering aan 

Hennie Westerik 

Hennie werd geboren op 9 februari 1939 in De 
Lutte. Geheel onverwacht ging hij van ons heen 
op 6 juli 2000. Na een avondwake op 9 juli en 
een Woord - en Communieviering in de parochie
kerk van de H. Plechelmus, op 10 juli hebben 
we hem te ruste gelegd op het r.k. kerkhof in het 
vaste geloof, dat hij voortleeft bij de Heer van 
alle leven. 

Hennie groeide op in een gelukkig gezin samen 
met zijn drie zusjes en twee broers. Zijn beroep 
als monteur heeft hij altijd met veel plezier uit
geoefend. Heel wat tractoren heeft hij onder 
handen gehad en de moeilijkste reparaties 
waren voor hem als goed vakman een uitdaging. 
Hennie woonde ruim 25 jaar lang met Riekie op 
een mooie, kleine boerderij , waar ze samen 
gelukkig waren en zorgden voor het vee en het 
land. Op Hennie kon je altijd een beroep doen.Als 
persoon werd hij zeer gewaardeerd om zijn 
humor. Zijn aanwezigheid op verjaardagen en 
feesten werd altijd zeer op prijs gesteld. 

Hij beschikte ook over bijzondere gaven. Deze 
gebruikte hij om de pijn van de mensen, waar 
doktoren geen raad mee wisten, te verlichten. 
Onopvallend en vooral zonder winstbejag 
maakte hij zo gebruik van deze gaven. 

Muziek was een hobby, waar hij veel tijd aan 
besteedde Heel veel apparatuur had hij om zich 
verzameld. 40 Jaar lang zond hij vooral populai
re volksmuziek vanuit zijn " Oude Tubantia " tot 
plezier van velen. 

Hennie, veel te vroeg - nog geen jaar na je 
broer Theo - ben je plotseling van ons heen 
gegaan. Je laat Rikie alleen, maar niet onver
zorgd achter. Vóór je huis staat een mooi hek 
met de tekst : " ora et labora " bid en werk. Te 
midden van ons heb je geleefd als een fijn 
mens, die we niet kunnen vergeten. Je hebt ook 
geleefd zoals je Schepper dat bedoeld heeft. 
Zijn gaven en talenten heb je vooral gebruikt 
voor anderen. Moge je nu rusten in vrede. 

Voor de vele blijken van meeleven na het over
lijden van mijn geliefde man betuig ik u mijn 
oprechte dank. 

Riekie Westerik - Dreijerink 


