


"Je gaf ons liefde, bezorgdheid en trouw. 
We hebben genoten van de fijne jaren met jou. 
We weten dat het jou ook goed heeft gedaan, 

maar we zul/en je zo missen bij het verder gaan." 

Met heel veel liefde willen wij blijven denken aan 

Theo Franciscus Westerik 

echtgenoot van Anny Fleer 

Hij werd geboren op 13 januari 1944 te De Lutte 
en is tot ons grote verdriet overleden op 

21 september 1999 te Enschede. 
Na de Uitvaartviering in de St. Martinuskerk te 

Losser, vond op 24 september 1999 de crematie 
plaats in het crematorium te Usselo. 

Het verschrikkelijke berict kwam op 6 augustus 
1999. Verslagen. boos en verdrietig waren we met 
z'n allen. Dat hij daarna nog maar 7 weken bij ons 
mocht zijn, dat kunnen we nog steeds niet bevat
ten. 
Altijd stond hij voor ons klaar, maar tijdens deze 
moeilijke weken konden wiJ er voor hem ZiJn. 
Vooral mama, die tijdens deze weken niet van zijn 
zijde is geweken. Hier was hij heel dankbaar voor. 
Graag had hij nog een weekend met ons zessen 
door willen brengen ter ere van ons dertig jarig 
huwelijksfeest. Helaas heeft dat niet zo mogen 
zijn. 

Gelukkig heeft hij van een ieder wie hij liefhad per
soonlijk afscheid kunnen nemen. 

Theo heeft zijn hele leven altijd hard gewerkt. 
Ruim 25 jaar in de metaalindustrie en sinds 1993 
als sporthalbeheerder van de Fakkel, wat hij altijd 
met heel veel plezier heeft gedaan. Samen met 
zijn collega's Joop en John. 

Zijn hobby's waren zijn lust en zijn leven. Fiets
tochten maken, samen met mama en de familie. 
Zijn moestuin waar hij zomers veel tijd doorbracht. 
Hij kon genieten van kleine dingen, van de natuur, 
de tuin, gezelligheid en van alle vakanties. 

Papa was heel sociaal. Altijd stond hij voor ieder
een klaar. Niets was hem teveel. Hij heeft, zeker 
nu wij afscheid moeten nemen, veel indruk ge
maakt op ons. Zijn goede voorbeeld willen wij 
onder elkaar levend houden. Dat heeft hij ver
diend. 

Papa, bedankt! Wij houden van je. 

Voor alle blijken van medeleven tijdens zijn ziek1e 
en na het overlijden van Theo, willen wij iedereen 
bedanken. 

Anny Westerik-Fleer 
Monique en Martin 
Anette en Rob 




