
Wilt in uw gebeden blrJven gedenken 

Theodorus Antonius 
Westenbroek 

In Losser werd hij op 29 april 1936 ge
boren. Ziin kerkelijk huwelijk sloot hiJ 
in Oldenzaal 24 augustus 1963 met 

Geertruida Susanna Veldhuis. 
De hele zondag verliep volgens sche· 
ma en er was niets opvallends, totdat 
's nachts meerdere mensen naar de 
Leliestraat 5 geroepen werden. 
Theo ontving het H. Oliesel en stierf 
op 23 juni 1986. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte. 
parochie te Losser werd hij volgens 
eigen wens begraven 26 juni 1986. 

Toen Theo "het grote halt" hoorde 
spreken, was er geen overleg meer mo
gelijk. Kort geleden had de familie zijn 
50• verjaardag gezellig gevierd. Men 
praatte er nog over na. 
Als huisvader was hij erg bezorgd voor 
zijn vrouw en Ronald was voor hem de 
betekenis van het leven. Zelf straalde 
hij de bekende rust en kalmte uit, die 
wij dikwijls bij de familie Westenbroek 
aantreffen. 

Klagen deed hij niet, wat hij in zijn 
leven en gezondheid heeft verwerkt, zal 
ons nooit volledig bekend worden. 
Zijn vrije tijd ging naar de postduiven. 
Lijden, sterven en verrijzen is de weg, 
die de hemelse Vader heeft uitgestip
peld voor zijn Zoon. Voor ons, gelovi · 
ge mensen en voor mensen die bewe
ren, dat ze geen geloof hebben, is dit 
de aangewezen weg. Niemand ontkomt 
er aan. 
Dagelijks zien wij mensen in tranen, 
met gebroken harten, in oorlog of ge
weld, met een geweldige haat en grote 
afkeer, terwijl wij samen bidden en zeg. 
gen, dat wij ons inspannen voor de 
mensen in nood, voor het vormen van 
een geest van welwillendheid. 
Heer, met Theo zien wij omhoog naar 
de plaats, waar Gij woont. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
mt:deleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man en mijn zorgzame 
vader, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

G. S. Westenbroek-Veldhuis 
Ronald 




