
In ons gebed en in onze herinnering gedenken 
wiJ dankbaar 

Î Antonius Hendrikus Westerhof 

weduwnaar van 

MARIA ALEIDA THERESIA IJLAND 

Hij werd geboren te Denekamp op 12 januari 
1928 en op de leeftijd van 66 jaar is hij in het ver
pleeghuis "Gerardus Majella" te Denekamp op 
22 april 1994 van ons heengegaan. Na de gezon
gen Requiemmis werd hij op 27 april 1994 begra
ven op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie 
te Denekamp. 

Vader, we kennen je als een zorgzame maar 
gesloten man. Je was een strenge maar lieve va
der, we hadden "ontzag" voor jou. De liefde, 
ook voor de kleinkinderen, toonde je op jou ma
nier. 
Je beroep in de textielbranch had je niet zelf ver
kozen, maar ging van vader op zoon, wat toen 
vanzelfsprekend was. Ons heb je hierin de vrije 
keus gelaten. Je grote passie en hobby was de 
elektronica wat bij je zonen bewondering en be
langstelling opwekte en hun basis legde. 
Vaders inzet was groot, ook in het sociale leven, 
zoals: middenstandsvereniging "KNOV", de 
Kerk, de Buurtvereniging, het Carnaval, de Vo
gelvereniging "Witroka" en de lmkersbond. 
Natuurliefhebber als hiJ was ging hij liever het 
achterveld in dan met moeder op familie bezoek 

Koken was zijn lust en zijn leven, menig recept 
kwam van zijn hand en kruisjassen met zijn ne
ven liep hij niet graag mis. 
Een serieus en soms ondeugend man altijd in 
voor een geintje. 
Zijn geloofsovertuiging stak hij niet onder stoe
len of banken wat voor sommigen kwetsend 
over kwam maar nooit zo bedoeld was: Vader 
had een groot woord maar een klein hartje. 
Als grote vereerder van de moeder van God, To
ren van David (,,Turris Davidica") en Pater Pio, 
was hij altijd intens gelukkig met deze voor
spreeksters die jou nu de hemel zullen binnenlei
den en waar jij nu ook onze voorspreker zult zijn 
samen met Moeder en Claudy. 
Vader had een lang ziekbed en was bang om te 
stikken. dit bleef hem op zijn laatste dag 
bespaard en hij ging vredig van ons heen. We 
zijn je eeuwig dank verschuldigd voor alle zorg 
waarmee je ons ook tijdens je ziek-zijn omringde. 

Je kinderen en kleinkinderen 

Een speciaal woord van dank willen wij nog uit
spreken aan hen die vader met liefde en zorg 
hebben omringd tijdens zijn laatste levens jaren. 

Voor uw deelneming ondervonden na het overlij
den van onze dierbare vader, schoonvader en fij
ne opa betuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie Westerhof. 




