
GERARDUS JOHANNES WESTERIK 
ruim 58 jaar getrouwd met 

JOHANNA GEERTRUIDA GEZINA VRIJKOTTE 

H:jwerd op 3 januari 191 Ogeboren te De Lutte. Thuis aan 
de Boerskottenlaan 64 in Oldenzaal werd hij plotseling 
op 8 december 1989 door de dood getroffen. Na de 
Uitvaartmis in zijn parochiekerk, loegewijd aan Maria, 
hebben we zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd opde 
begraafplaats te Oldenzaal op 12 december. 

Hij was een man met veel energie en een grote werklust, 
die hij eerst in de bouw, daarna bij de spoorwegen, maar 
ook 1n zijn vrije tijd op veler1ei manier inzette. Voor 
zichzelf was hij hard, hij eiste weinig voor zich op, maar 
stond graag klaar, als anderen hem iets vroegen. Zo 
stond hij midden in het gezin van 7 kinderen, voor wie hij 
samen met zijn vrouw heeft geleefd en gewerkt; Hij was 
blij, dat ze allemaal op de plaats van bestemming 
kwamen en • zoals hij zei· goed hun brood verdienden. 
De eerste Pinksterdag beleefde hij als het hoogtepunt in 
zijn gezin, wanneer alle kinderen en kleinkinderen 
samen de verjaardag vierden van vader en moeder, van 
opa en oma; hij gunde ze alle goeds. 

Vaak vertelde hij over de spannende periode aan het 
einde van de oorlog, toen hij 9 maanden ondergedoken 
zat; evenals over het ernstige ongeval in de bouw. 
waardoor hij een been moest verliezen; energiek werkte 
hij aan zijn herstel, hij werd bekend als Gerard, de man 
op de b<ommer, die op bezoek ging bij zijn vrienden en 
de boodschappen deed, maar ook weer een groot 
aandeel leverde samen met zijn zwager aan zijn nieuwe 
huis in 1976. 
Hij leefde vanuit een overtuigd geloof. van harte 
verbonden met zijn Kerk en parochie, met een 
bijzondere plaats in zijn hart voor Maria; hij ging graag 
naar Kevelaer, waar hij in 1988 de zilveren medaille 
mocht ontvangen. 
In de ziekteperiode van zijn vrouw was hij de goede hulp, 
die overal voor zorgde, maar telkens vanuit de kerk de 
H. Communie meenam voor haar; samen ontvingen ze 
toen thuis het sacrament van de ziekenzalving als teken 
van steun en verbondenheid. 
Hij sprak heel reêel over de dood, die hem zeker niet 
onvoorbereid heeft getroffen. 
Moge God hem nu rust geven in zijn definitieve woning. 

Uw medeleven bij het plotseling overlijden, heeft ons 
goedgedaan. Daar.oor danken wij u van harte. 

J. Westenk-Vrijkotte 
Kinderen en kleinkinderen 




