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In dankbare herinnering aan 

Herman Weusthof 
"Osterbrooks Herman" 

Hij werd geboren op 7 september 1924 in De Lutte 
aan de Beuningerstraat en is overleden op 15 februari 
2009 te Enschede. 
Op 20 februari hebben wij tijdens de uitvaartplechtig
heid afscheid genomen en hem ter ruste gelegd op de 
R.K. begraafplaats te De Lutte. 

Hij werd geboren als 6e kind in een gezin van 
7 kinderen op een boerderij aan de Beuningerstraat. 
Hij had een groot gevoel voor rechtvaardigheid en 
iedereen was voor hem gelijk. 
Op 31 juli 1964 trouwde hij met Annie Vrijkorte. Samen 
kregen ze 4 kinderen waar ze erg trots op waren, er 
kwamen 7 kleinkinderen en daar kon pa ontzettend 
van genieten. 
Pa werk1e in die tijd bij de Heidemij met tevens thuis 
een klein boerderijtje, dus na het werk in Hengelo 
stond het eten dan ook altijd klaar, want er was nog 
veel te doen in en om het huis. 
Schapen, kippen, varkens, de volière en dan ook nog 
af en toe als imker bezig zijn was een druk bestaan. 

Ook de moestuin was een grote hobby van hem 
waar de kinderen dan ook veel uit meekregen. 
Toen hij na zijn pensionering bij huis kwam, kreeg 
hij hiervoor meer tijd, er kwamen dus ook nog meer 
dieren. 
Vakanties waren aan hem niet zo besteed, maar 
af en toe naar een restaurantje om met kinderen, 
aanhang en kleinkinderen uit eten te gaan was voor 
hem een waar feest. 
Toch heeft hij een keer een reis naar Lourdes 
gemaak1, zelfs met het vliegtuig waar hij jaren later 
nog met veel vuur over kon vertellen en waar hij met 
volle teugen van heeft genoten. 
De laatste jaren ging zijn gezondheid toch wel 
achteruit, vooral nadat hij meerdere bypasses had 
gekregen. 
Toch wilde hij niets liever dan buiten tussen de 
dieren zijn, evenals het op jacht gaan waar hij intens 
van genoot en veel over wist te vertellen. 
Pa is tot het laatst in huis geweest waar zijn vrouw 
en kinderen altijd voor hem klaar stonden wat ook 
erg gewaardeerd werd. 

Lieve Herman, pa en allerliefste opa, bedankt. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van pa willen wij u hartelijk danken. 

Februari 2009 

Annie Weusthof - Vrijkorte 
Kinderen en kleinkinderen 


