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Bedroefd maar dankbaar voor ZoJn lange 
leven. yedenke~ w•J onze vader. schoon
vader opa en overgrootvader, 

Hermannus Westendorp 

sinds 5 Januari 1973 weduwnaar van 
Maria Geenruoda E1JSS1nk 

Vader en opa werd geboren te St. Isodorushoeve 
op 11 maart 1900. Na een verbli1f van enige we
ken on het verpleegtehuis St. Elisabeth te Delden 
,s h•J nog onverwacht heengegaan WiJ hadden 
hem voor het laatst in ons midden tijdens de Eu· 
charost,evierong op vrijdag 12 augustus 1994 in 
de parochiekerk van de H. Blasius te Beckum, 
waarna we ziJn lichaam te ruste hebben gelegd 
op het paroch,ekerkhof. 

Nu we afscheid nemen van vader en opa, geden
ken we ,n hem een lang leven dat met altijd ge
makkelijk os geweest. W1J hadden niet verwacht 
dar Z1Jn heengaan zo plotseling zou zijn, ook al 
had vader en opa de leeftijd van de zeer sterken 
bereikt. Vader heeft, samen mer moeder twaalf 
kinderen grootgebracht. hergeen een hele op· 
gave was Het was n,et gernakkeliJk zijn gezin 
financieel draaiende te houden. terneer omdat 
tegernoerkorningen zoals kinderbijslag in die tijd 
nog niet bestonden voor een zelfstandig onder
nemer Als echtgenoot en vader nam hij ziJn taak 
serieus. Voor zichzelf was hij erg hard, mede· 
liJden hoefde voor hem niet. Vader heeft van 
vroeg tot laat gewerkt om alles op tijd te kunnen 
afleveren. Toch kon, ondanks ziJn drukke werk· 
zaamheden. iedereen een beroep op hem doen. 

Het maakte geen verschil voor hem of dit z1Jn 
kinderen. vrienden of bekenden waren. hiJ deed 
gewoon wat van hem verlangd werd. O,t kwam 
ook t1Jdens de oorlogsjaren tot uiting toen hij , 
samen met moeder tijdelijk twee gezonnen onder 
zijn hoede nam. ZoJn werk was zoJn hobby en l11J 
heeft dit tot op zeer hoge leeftijd nog kunnen 
uitoefenen. Zeer veel moo,e meubels kwamen 
uit z1Jn handen, waar hiJ velen blij mee heeft 
gemaakt. Treffend in het leven van vader was 
zijn onwankelbaar Godsvertrouwen, ondanks de 
vele zorgen, verdriet en liJden dat hem n,et be· 
spaard is gebleven. Heel zwaar is het hem ge 
vallen dat moeder, drie van zi1n kinderen en v1Jf 
schoonkinderen hem reeds zijn voorgegaan en 
ontvallen zijn. Nu wij afscheid van vader en opa 
moeten nemen z11n WIJ dankbaar voor ziJn leven 
en voor alles wat we van hem hebben ontvang
en. Voor de Jarenlange verzorging van vader zijn 
we R,ky heel dankbaar, dat was een ,ware taak. 

We vertrouwen hem toe aan God waarin hiJ zo'n 
rotsvast geloof had en welke hem nu het eeuwig 
leven zal schenken. 

Voor uw aanwezigheid en blijken van deelne
ming zeggen w,j u oprecht dank. 

Fam. Westendorp. 




