
Paul Westerhof 

* 28 december 1957 t 11 juli 2009 



Langzaam ben je van ons 
weggegleden, 

elke dag een beetje meer. 
Telkens werd je weer iets ontnomen, 
de man van vroeger was je niet meer. 
We zagen heel goed je stille verdriet 

maar helpen konden wij je niet. 
Het is een gemis, een stille pijn, 

dat je nooit meer bij ons zult zijn. 

Paul groeide op in een gezin van vij f kinderen, zi jn oudste zusje Claudy t heeft 
hi j nooit gekend. Net als zijn vader was hij een natuurmens en daar was hij 
al van jongs af aan te vinden. Van zijn moeder erfde hij de gastvrijheid, een 
eigenschap die van hem een echte horecaman maakte. 

Paul had een open karakter, hij handelde vanuit zijn hart. Hij was 
temperamentvol en enthousiast , en wat hij voelde, dat zei hij en deed hi j , di t 
werd niet altij d begrepen. Door zijn natuurlijke charmes kon hij veel bij anderen 
bereiken. "Ik ben geen heilige'' was zijn ui tspraak kort voor zij n dood. We zullen 
hem ook herinneren als iemand met een klein hart, vriendelijk en vooral royaal. 
iedereen was alt ijd welkom bij hem en kon een beroep op hem doen. 

Paul had vele hobby· sen interesses, vissen met Maarten, skiën met zijn vrienden 
en alles vastleggen op de film. In de t radit ies van Denekamp lag zijn hart, bij de 
paasgebruiken in ons Doarp, stond hij van jongs af aan vooraan. 

Na zijn administratieve opleiding is hij gaan werken bij Van Landschoot bv. 
Van jongs af aan werkte hij al in de horeca, eerst bij familie in Hotel 
Bloemenbeek, later bij zalencentrum Knippers "De Gulle Waard", daar 
combineerde hij zijn administratieve functie met zijn horeca kwaliteiten en was 
leermeester. 

In 1987 leerde hij Kirsten kennen. De Koale Karmse (Kermis) in Ootmarsum werd 
een warme kermis. Op 29 september 1995 trouwde hij met haar, Maarten en 
Danique werden in de jaren daarna geboren. 

Kirsten en Paul hadden samen een droom, die in 2008 werkel ijkheid werd: 
'Hotel De Schout' . Hij kon er helaas maar één jaar van genieten. In de korte 
periode die hem met De Schout gegund was, heef t hij samen met Kirsten en 
zij n schoonouders toch iets neer kunnen zetten waarmee het dorpscentrum van 
Denekamp is verrij kt. 

Paul was dol op Maarten en Danique, geen kindervraag was hem teveel, hi j 
speelde ook liever met de kinderen dan aanschuiven bij de groten aan de 
koffietafel. Trots was hij op zij n kinderen en dat liet hij ook aan iedereen weten: 
''Mijn talentjes". 

Al op jonge leeftijd kampte hij met gezondheidsklachten. Hij heeft veel jaren 
moeten leven met de spanning t ussen zijn enthousiasme, waarmee hij alles 
uit het leven wilde halen, en zijn lichamelijke conditie, die hem beperkingen 
oplegde. Die gezondheidsklachten namen in de afgelopen periode sterk toe. 
Tijdens zijn ziekteperiode heeft hij veel leed en pijn gekend, maar ook heeft hij 
de sterke betrokkenheid van zijn gezin, familie en vrienden ervaren. Dit heeft 
hem heel goed gedaan. 
Zijn laatste weken waren zwaar. Rustig heeft hij zich uiteindelijk kunnen 
overgeven. Het is goed zo. 

Paul we zullen je missen. 

Uw steun in de afgelopen periode heeft Paul en ons zeer geholpen. Wij wi l len u 
daarvoor hartelijk danken. 
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