
î Dankbaar blijven wij denken aan 

Johanna Maria Westerik 

Zij werd 6 augustus 1903 geboren op het erve 
" Monninkhof" in De Lutte en overleed vrijdag 24 
maart 1995 in het verpleeghuis " Oldenhove" te Los· 
ser, nadat zij in 1989 haar geliefde " Hengelman" 
om gezondheidsredenen moest verlaten. 

Bijna 62 jaar was zij gehuwd met 

Johannes Franciscus Volker 

overleden 17 februari 1988, waarbij zij nu te ruste 
wordt gelegd. 

In 1926 getrouwd. begon zij - samen met haar man · 
het grote avontuur op het landgoed " Duivelshof". 
Een groot verdriet was het verlies van hun eerste 
kind. Na een 12-tal zware crisisjaren werd het ''Hen
gelman" hun echte thuis. 50 Jaar hebben zij daar 
hard gewerkt en 13 kinderen opgevoed. Hun leven 
was hard en zwaar. De oorlogsjaren waren dubbel 
zwaar, want vele ontheemden deden een beroep 
op hen. Moeder was de centrale figuur in het lei
den van een huishouden, dat vaak meer dan 20 
personen telde. Dat eiste discipline en regelmaat 
en iedereen moest een bijdrage leveren. Het was 
niet verwonderlijk dat dit in een gezin met opgroei· 
ende kinderen de nodige spanning gaf. Ze was niet 
gemakkelijk: ze eiste veel van zichzelf, maar ook 
van anderen . Met grote zorgzaamheid en bewon
derenswaardige wilskracht heeft zij die taak vol
bracht. 

De volgende levensfase bleef zij actief op de boer
derij, uitgebreid met een omvangrijk loonbedrijf. 
Bij Miny en Jan vonden beide een liefdevol thuis 
bij het ouder worden. 
Toen vader meer aandacht nodig had, gaf zij hem 
al haar zorg tot hij . 96 jaar oud - overleed. Haarle
venstaak leek vervuld. Ze had zoveel van zichzelf 
gevraagd, dat haar ei~en lichaam scheen te wei
geren. Bij de amputat ie van haar been, waaraan 
ze vanaf haar 14e jaar veel pijn had geleden, leek 
het einde nabij. Maar haar wilskracht overwon ook 
deze tegenslag. In " Oldenhove" bleef zij nog 6 jaar 
de centrale figuur in de grote familie. Het was won
derlijk te ervaren hoe zij zich wist aan te passen 
aan de nieuwe tijdgeest. Milder geworden in haar 
oordeel volgde zij met interesse alle 121 kinderen, 
klein· en achterkleinkinderen. Vrijwel dagelijks sprak 
zij daarover t ijdens het familiebezoek en tot het 
laatste moment voelde zij zich betrokken bij het le
ven en welzijn van veel dorpsgenoten en niet te ver
geten haar kamerbewoners. Ze was dankbaar voor 
de liefdevolle verzorging in " Oldenhove", waar ze 
fanatiek meedeed met allerlei activiteiten. 
Moeder was een bijzondere vrouw, die het leven 
in al zijn facetten heeft doorleefd. Zij deed dat in 
een diep godsdienstig besef. Haar levensgrondslag 
was: "Bid en werk". Ze was een sterke vrouw, in 
de bijbelse betekenis van het woord 
Zó willen wij dankbaar aan haar blijven denken. 

Voor uw medeleven danken wij U hartelijk. 

Familie Volker 
De Lutte, 29 maart 1995. 




