
In dankbare en blijvende herinnering aan 

Johannes Petrus Franciscus 
Westenbroek 

Hans 

sinds 1998 weduwnaar van 
Minie Westenbroek - Wipper. 

Pa werd op 25 juni 1916 in Losser geboren. 
In alle rust is hij thuis geheel onverwachts op 

23 maart 2002 ingeslapen. 
Na de uitvaartviering in de 

H. Maria Geboortekerk te Losser, 
volgde op 28 maart zijn begrafenis 
op het RK. kerkhof naast de kerk. 

Pa was een bescheiden man, zonder veel woor
den. Hij trad niet graag op de voorgrond. 
Hij heeft een arbeidzaam leven achter zich. 
Naast zijn werk bij van Gend & Loos, was hij 
hobbyboer en heeft hij vele jaren liefdevol koeien 
gehouden. 
In onze kinderjaren knutselde hij veel, zelfs 
speelgoed, een compleet aangekleed poppen
huis blijft in onze herinnering. 

Bij diverse bouw en verbouwingen was hij een 
onmisbaar iemand, hij werkte zeer nauwkeurig 
en droeg zijn kennis over. 
Veel energie stak hij in zijn groentetuin, en 
oogstte hij ook voor zijn kinderen. 

De laatste jaren waren voor hem niet 
gemakkelijk. 
Het is ruim 3 jaar geleden dat onze moeder en 
oma na een langdurige ziekte is overleden, hij 
heeft veel voor ma betekend door haar thuis sa
men met de kinderen te verzorgen. Hij bleef 
daarna zelfstandig wonen en wilde niet van an
deren afhankelijk zijn. 

Pa was een gelovig man, bij elke uitzending die 
hij via de kerkradio volgde, stond er een bran
dend kaarsje op tafel. Tevens beleefde hij veel 
vreugde aan het bekijken van diverse TV pro
gramma's. Zeker in de paasperiode ging er geen 
jaar voorbij waar hij niet keek naar de traditionele 
pauselijke zegen. 
Hij is onverwachts van ons heengegaan, we zul
len hem missen. maar we wordfen gesterkt in 
ons verdriet, dat verder lijden hem bespaard is 
gebleven. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij zijn 
uitvaart en begrafenis zijn wij u heel dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen. 




