
Ter dankbare herinnering aan 
Johannes Hendrikus \'\'esterhof 

22 Juli 1894 geboren te Tubbergen; 
23 sept. 1926 gehuwd met Catharina Jo. 
hanna Scholte; sinds 26 juli 1972 weduw. 
naar; 31 dec. 1979 overleden te Dene
kamp en daar 4 januari 1980 begraven 
op het r.k. kerkhof naast zijn vrouw. 

"Mijn vadertje 
Hij was rechtvaardigheid 
Hij had de zware last op zich geladen 
'n eerlijk man te zijn in woo::d en daad." 

Deze woorden kon de dichter geschreven 
hebben van Johan Westerhof. Hij was 'n 
zakenman, met hart en ziel. Het was zijn 
levenslust om van de grond af een goed 
lopende textielwinkel op te bouwen. Maar 
meer dan zakenman was hij een eerlijk 
man, die de belangen van zijn klanten 
oprecht behartigde. Hij liet zich niet gel
den noch in het geZin noch in de maat. 
schapplj. Maar hij was meelevend, vrien
delijk, altijd bereid om te luisteren en 
zeer godsdienstig. Daardoor was hij be
mind bij zijn vrouw en kinderen en bij 
zeer vele anderen. Hij was kortom een 
echt goed mens. Zo b leef hij tot kort voor 
zijn dood. Toen raakte hij op zichzelf, be. 
gon pijn te krijgen en ging naar de hemel 
verlangen. Graag wilde hij in zijn eigen 
huis sterven. Dank zij de goede zorgen 

van zijn huisgenoten kon deze vurige 
wens van hem, in vervulling gaan. Hij 
was er dankbaar voor. De laatste woo::-
den, die hij sprak, brachten die dank o:i.
der woorden en waren tevens een soort 
vero:1tschuldiging : ,,Wat heb ie toch 'n 
hoep werk met mie had." Zo was hij he
lemaal: niet klagend, het was 'm alle
maal goed, erkentelijk voor alles, verlan. 
gend naar zijn vrouw en naar een plekje 
in Gods huis. Na het sacrament der zie
ken ontvangen te hebben en gesteund 
door 't gebed van zijn huisgenoten stierf 
hij in grote rust en vrede. Hij is nu bij 
God en bij zijn vrouw en bidt daar voor 
ons zoals wij zijn.gedachtenis blijven eren 
en hem Gode aanbevelen. 

Voor Uw meele,en tijdens de laatste 
dagen en het overlijden van onze vader, 
behuwdvader en opa zeggen wij U harte
lijk dank. 

FAMILIE WESTERHOF 
Denekamp en elders 




